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Du kan altid læse Vækst i Gislev på www.oplevgislev.dk og  
skrive til vaekstigislev@gmail.com eller ap.andersen@ga-net.dk

Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde 
Synlighed, positiv omtale i medier og VÆKST i Gislev 
har klart gjort, at der lægges mærke til vores by. Det har 
skærpet den lokalpolitiske opmærksomhed på betyd-
ningen af vigtigheden af VORES mindre bysamfunds 
potentialer, som bosætningsområde.

Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden støtter op om det 
lokale, det støtter op om os
- og i fællesskab bliver vi stærkere!

VÆKST i Gislev (ViG) indeholder informationssider fra 
lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt 
annoncer og virksomhedsprofiler. Herudover telefonli-
ster for foreninger og institutioner samt en aktivitets-
kalender for de kommende måneder. Vi tilstræber at 
samle alle kalenderaktiviteter for Gislev sogn i denne 
kalender. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår 
som indstik i VÆKST i Gislev.

Det er gratis at komme med indlæg til informations-
siderne. Virksomheder i Gislev sogn og Fjellerup har 
mulighed for mod betaling at indrykke annoncer og 
virksomhedsprofiler, se nedenfor. 

VÆKST i Gislev hustandsomdeles af frivillige i Gislev 
Sogn og Fjellerup by. VÆKST i Gislev kan også læses på 
www.gislev.info

››  V E L K O M M E N  T I L  E T  N Y T  N R . 

Vækst i Gislev

(GBPR) Persondatoforordningen:
Billeder og navne og evt. andre persondata, som fremgår i VÆKST i Gislev, har alle relation 
til det redaktionelle stof eller andet indhold i bladet. Det samme vil gælde for portrætter. 

Med baggrund i ovenstående følger redaktionen ånden og reglerne i Persondataforordningen. 

Indlevering af tekst og billeder til bladet

Alt materiale skal være redaktionen i hænde se-
nest på deadline-datoen. Hvis deadline overskri-
des har vi desværre ikke mulighed for at få stoffet 
med i det planlagte nummer.

Der kan dog træffes særlige aftaler med ViG-re-
daktionen. Materialet skal sendes elektronisk til:
vaekstigislev@gmail.com el. ap.andersen@ga-net.dk

Tekst afleveres i Word-format og lad venligst 
være med at lave et fancy layout. Vi kan ikke 
bruge det. Vi har vores layout, som passer til 
bladets stil.

Billeder separat i JPG-format / billederne bedes 
afleveret i højst mulig opløsning og skarpe, da 
de ellers ikke er til at bruge. 
Er du i tvivl om kvalitet, så kontakt endelig  
bladets fotograf.

Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt 
og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få 
gode råd om kvalitet og format. 

Redaktion
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Redaktionen:
Lars Fredslund Hansen  
Bystævnevej 2, 5854 Gislev 
lars.fredslund.hansen@gmail.com  
tlf. 4045 8187 

Ole Bandholm  
Bytoften 9, 5854 Gislev 
bandholm@live.dk 
mobil 51 329 329

A.P. Andersen  
Søndervangen 24, 5854 Gislev 
ap.andersen@ga-net.dk 
mobil 2941 3125

Bemærk:
Vandring i Ådalen  
ved Hestehavegård 
25. juni 2020 kl. 19.00 med lettere traktement 

Forsamlingshus'  
generalforsamling 
29. juni 2020 kl. 19.30 i Skovstuen

Antenneforeningens 
generalforsamling 
10. juli 2020 kl. 19.00 i Gislev Hallens Cafeteria

GIF og Hallens fælles 
generalforsamling 
26. august 2020 kl. 18.00-22.00 i Gislev Hallen

Udgivelsesplan 2020/21

Nr. 33:  Deadline er den 25. juli 2020, 
udkommer den 15. august 2020.

Nr. 34:  Deadline er den 25. oktober 2020, 
udkommer den 15. november 2020.

Nr. 35:  Deadline er den 25. januar 2021, 
udkommer den 15. februar 2021.

Nr. 36:  Deadline er den 25. april 2021, 
udkommer den 15. maj 2021.

Annoncepriser pr. år  
(excl. moms) – Mål: B x H) eks. moms.

Helside  
185 * 260 mm el. 210 * 297 mm 4.200 kr.

Halvside. 
185 *125 mm el. 90 * 260 mm  2.500 kr

Kvart side 
90 *125 mm 1.600 kr. 

En ottendedel side 
90 * 60 mm  1.100 kr.

Annoncepriserne er for 4 gange,  
dog kan annonceteksten ændres.
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Byforskønnelse er et tema, som 
gennem flere år har været til de-
bat i forskellige fora. Den 28. januar 
2020 havde Lokalrådet et idémøde 
i Gislev Hallen, som specielt dre-
jede sig om forskønnelse af hoved-
vejen gennem byen. Vi har tidligere 
haft en arkitekt til at hjælpe os med 
nogle nedslagspunkter gennem 
byen, som vi nu havde brug for 
hovedgadens kommentarer til.
 
Invitationen til mødet var gået 
specielt til alle lodsejere langs ho-
vedvejen, men alle øvrige borgere 
kunne naturligvis deltage, hvis de 
havde lyst. 

Det var et ganske godt besøgt 
møde, hvor ca. 35 mødte frem. 
Ideerne var der mange af. Men der 
var stor enighed om, at hovedvejen 
gennem byen skulle signalere by 
og sammenhæng. Derfor et ønske 
om lette og slanke træer gennem 
byen, de steder, hvor det er muligt.

Af hensyn til trafiksikkerheden øn-
skes der fortov og cykelsti, som er 
hævet over kørebaneniveau hele 
byen igennem. Hastigheden bør 
sænkes i begge ender af hovedga-
den. Endvidere var der stærke øn-
sker til et reelt torv ved Holmevej/
Ørbækvej og Faaborgvej. 

Pga. Corona-krisen er vi  
desværre ikke nået længere.

Vi er nu blevet overhalet eller ind-
hentet lidt af Faaborg-Midtfyn 
Kommune. I forbindelse med den 
nyligt vedtagne Kommuneplan er 
kommunen forpligtet til at lave 
en Landsbyanalyse for hele kom-
munen.  Analysen er nu lige ved at 
blive bredt ud i hele FMK - først 
til lokalrådene, som så skal sørge 
for udbredelse til øvrige borgere i 
lokalområdet.

Analysen giver nogle ideer til, hvad 
hver landsby kan arbejde med på 
baggrund af svagheder og styrker 
set i forhold til et udviklingspoten-
tiale. På baggrund af alle analyse-
dataerne for hver enkelt landsby 
skal der nu udarbejdes Landsby-
planer, som alle respektive lokale 
borgere skal være med til at forme. 
Der stilles gratis konsulentbistand 
til landsbyernes rådighed. 

Landsbyplanerne vil blive grundla-
get for FMK’s beslutning om, hvilke 
fremtidige byforskønnelsesprojek-
ter der skal prioriteres.
Lokalrådet vil i efteråret indkalde 
til borgermøde om analysen og 
Landsbyplanen, og det vil blive i 
denne sammenhæng, at vi nu kob-
ler vores ideer til forskønnelse af 
hovedgaden på.

Jeg glæder mig allerede til ar-
bejdet - det bliver spændende at 
se, hvordan vi ønsker Gislev sogn 
skal udvikle sig i fremtiden og ikke 
mindst, hvordan fremtoningen skal 
være.Velkommen til et spændende 
og udfordrende arbejde!

I vil alle komme til at høre nærmere 
og naturligvis indbudt til aktiv del-
tagelse!

Gislev Lokalråd / AP fmd.

››  L A N D S B Y P L A N E N 

Byforskønnelse 

Læs analysen på nettet!
Her bringes et lille udsnit af Landsbyanalysen,  
som kun omhandler Gislev. Der kan læses 

meget mere analyse ved at gå ind på:

youtu.be/JP81dnOuxmY
fmk.dk/landsbyanalyse2019
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GeoDanmark Datasæt FOT 5.1 © SDFE (2019) 
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Landsby

Servicefunktion

Kulturmiljø

Udstykning

Arealudlæg, bolig

Kvaliteter og potentialer

Udfordringer

Skole og børnehave

Forsamlingshus

Kirke

Lægehus

Dagligvarer

De grønne kvaliteter i Gislev kan styrkes markant ved at etablere en mere direkte ad-
gang til Kongshøj Å.

Strækninger med forfald og mangel på vedligehold, der skæmmer indtrykket af byens 
kerne.
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Borgere

KVALITETER OG MULIGHEDER

NØGLETAL

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune | 57

TransportServices

Boliger

Der er gode grønne områder i Gislev, som kan udnyttes bedre.

+ Det store engagement i byen er en stor ressource, som 

kan tiltrække tilflyttere, hvis det gøres mere synligt for ude-

frakommende.

+  De grønne kvaliteter i Gislev kan styrkes markant ved at 

skabe bedre adgang omkring Kongshøj Å. 

UDFORDRINGER

- Byen skæmmes af strækninger med forfald langs hoved-

gaden. Et generelt løft af facader og private forhaver er nød-

vendigt for at tiltrække nye tilflyttere. 

Gislev er en større landsby, der ligger langs hovedvejen 
mod Faaborg. Landsbyen rummer både læge, skole, 
børnehave og indkøbsmuligheder. Der er desuden et 
mindre erhvervsområde i den nordvestlige del af byen. 

Med sin placering midt mellem Odense og Svendborg 
samt tæt på Nyborg har Gislev god kontakt til flere by-
centre og dermed jobmuligheder og byliv. Bag hoved-
gaden udgøres byen primært af parcelhuse, som ge-
nerelt er velholdte. Langs hovedgaden ligger der ældre 
bebyggelse, som er mindre velholdt. En renovering af 
facader samt et løft af flere forhaver ville give landsby-
en et mere indbydende og imødekommende udseende. 
Samme problematik opleves langs dele af Holmevej. 

Fællesskabet i Gislev er stærkt, hvilket den ugentlige 
fællesspisning med omkring 100 deltagere vidner om. 
Sammenholdet og engagementet i landsbyen skaber et 
lokalsamfund, der opleves som levende og med en god 
sammenhængskraft.

FREMTIDIG BOSÆTNING

Gislev bør fremover fokusere på at fastholde det nu-
værende indbyggertal. Byen har en placering samt et 
udbud af servicefaciliteter, der gør den til et attraktivt 
sted at bo for mange forskellige målgrupper. For ikke 
at ’tabe konkurrencen’ til andre lignende byer, er det 
nødvendigt at give hovedgaden et løft – det er her, po-
tentielle tilflyttere møder byen første gang. Der findes 
allerede store store udstykninger i Gislev, og det eksi-
sterende arealudlæg bør fjernes.

Gennemsnitlig liggetid: 228 dage
Kvadratmeterpris: 6.550 kr/m2

Ejerbolig: 72,2 %
Lejebolig: 26 %
Andelsbolig: 1,8 %

Befolkningstal, 2011: 1350
Befolkningstal, 2019: 1289 (-4,5 %)
Gennemsnitsalder: 46,3 år
Andel under 22 år: 24,1 %
Andel over 65: 23,6 %
Beskæftigelse: 43 %

Afstand til togstation: 8 km, 
Kværndrup st.
Afstand til motorvej: 6 km, 
Kværndrup (14)
Direkte bus til: Ringe/Nyborg/
Svendborg

Læge: 0 km
Bibliotek: 10 km, Ringe
Dagligvarer: 0 km
Dagpleje: 0 km
Børnehave: 0 km
Skole: 0 km
Gymnasium: 11 km, Midtfyns

VIGTIGE TRÆK

Gislev
Gislev Lokalråd, Ringeegnen
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Gislev lokalråd og SuperBrugsen 
Gislev fandt en løsning til afhjælp-
ning for Corona-ramte.

I karantæne – være i risikogruppen 
eller familiemedlemmer, som skal 
beskyttes pga. smittefare. Plud-
selig stod en række medborgere i 
nogle vanskelige valg.

Vi kunne selvfølgelig ikke ordne at 
alle udfordringerne, men vi kunne 
hjælpe medborgere, som på den 
ene eller anden måde var ramt at 
Corona-epidemien, ved at sørge 
for, at de havde mulighed for at 
få klaret deres almindelige indkøb 
i SuperBrugsen i Gislev og få afhen-
tet deres medicin.

Gislev Lokalråd tilbød fra medio 
marts til udgangen af maj 2020, 
at sørge for indkøb til de borgere, 
som måtte have behov. Kommer 
der nye tilfælde, står vi naturligvis 
stadig til hjælp – kontakt da lokal-
rådets formand.

Der blev lavet en klar bestillings-, 
indkøbs-, betalings- og udbring-
ningsprocedure. Der har været 14 
frivillige, som har stillet sig til rå-
dighed for denne service. 

Vi har bragt varer og medicin  
ud til ca. 50 bestillinger.

Lokalrådet takker for alle de flotte 
ord, som vi har modtaget for vores 
hjælp. 

Det luner, når vi kan stå sammen og 
hjælpe hinanden og ikke mindst, at 
det bliver værdsat. 

Jeg vil med stor glæde takke alle, 
som har været med til at få denne 
medborgerhjælp til at fungere, og 
så hurtige frivilligheden var til rå-
dighed. Det er en dejlig indikation 
på vores sammenhold og medbor-
gerskab – EN STOR TAK!

››  U D B R I N G N I N G  A F  V A R E R 

Hjælp til vores corona-ramte

Vi passer på og hjælper  
stadig hinanden!

Coronaen er ikke væk – HUSK det!
Gislev Lokalråd / AP - fmd.
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››  L Ø R D A G  D E N  1 5 .  J U N I  

Sponsorløbet

Fire arrangører i Gislev laver spon-
sorløb igen i år 

Har du gode ”cykelben eller løbe-
ben”, og kan du skaffe sponsorer 
til at betale et mindre beløb for din 
præstation, så skynd dig at komme 
i gang.

Og hvordan bærer du dig så ad med 
det?  Jo, - du går i SuperBrugsen 
i Gislev eller til Dorthe´s Modeklip 
og får én eller flere tilmeldingssed-
ler. Tilmeldingssedlerne kan også 
udskrives fra www.gislev.info

Derefter tager du fat i familie, 
venner og bekendte, naboer, 
genboer, klassekammerater, le-
gekamme-rater, skolekammera-
ter, arbejdskammerater/kolleger, 
medarbejdere, din arbejdsgiver, 
din leverandør eller anden sam-
arbejdspartner og spørger, om de 
har lyst til at støtte dig. 
Der er to cykelløb: Ruten er 1220 m 
for både børn og voksne. 1. Børn til 
og med 14 år. Børnene begynder kl. 
13.00, og der køres i 30 minutter. 

Gislev Friskole
Maja Kvist - tlf. 6229 1292

Gislev Idrætsforening 
Johnny Hansen - tlf. 2890 0860

Gislev Lokalråd
Simon Smolsky - tlf. 6154 3233

Gislev Forsamlingshust
Poul Kirkeskov Pedersen
tlf. 6229 1297

 Cykelruten - 1220 m

 Løberute (Voksne) - 640 m

 Løberute (Børn) - 430

CYKELHJELM
ER PÅBUDT!

DER ER TO LØB: 
Ruten for børn er 430 m. 
De voksnes rute er 640 m.

1.   Børn til og med 14 år.  
Børnene begynder kl. 13.00, 
og der løbes i 30 minutter.

2.  Voksne, - fra 15 år.  
De voksne starter kl. 14.15, 
og der løbes i 45 minutter.

Hver sponsor skal skrive sig på 
din tilmeldingsseddel – og hu-
ske at skrive, hvor meget man 
vil give pr. kørt eller løbet om-
gang. Der må kun være én aktiv 
deltager på hver seddel. 
Mindstebeløbet har vi sat til 5,- 
kr. pr. omgang; men større be-
løb er også meget velkomne. 
Et fast beløb kan også vælges. 
Det drejer sig jo om at få så 
mange penge ind som muligt 
til foreningernes arbejde, – til 
gavn for borgerne i Gislev.

Et godt indtjent beløb vil også 
være fint for alle deltagerne, 
idet der er præmier til ”de 
skrappeste” i alle discipliner. 
Start og mål er på Skolevej ved 
Gislevhallen.  Kom som tilsku-
er og vær med til at bidrage 
til den gode stemning ved at 
heppe på de aktive og ind imel-
lem lytte til musikalske indslag 
på scenen.

Der vil blive solgt forfrisknin-
ger i målområdet. Kom som ak-
tiv og vær med til en hyggelig 
eftermiddag - få brændt nogle 
kalorier af - og støt foreninger-
nes arbejde.

Tilmeldingssedlerne afleveres 
ved startstedet lørdag den 15. 
juni fra kl. 12:15 til kl. 12:45 
(Børn), eller fra kl. 13:15 til  
kl. 13:45 (Voksne).

Sponsorløbet 2020
er udsat!

Når det igen bliver muligt at samles, og retningslinjer tillader 
afholdelse af sådan et arrangement, melder vi ny dato ud.

På vejene af sponsorløbet / Johnny
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Dejlige forårsdage i det kønne Sydholland. Centralt hotel i hyg- 
gelige Valkenburg med kanaler, caféer, butikker og klippehuler.

• 4 x morgenmad, 4 x middag
• Udflugt til Keukenhof
• Udflugt til skønne Maastricht
• Tilkøb evt. udflugt til Bruxelles

 Bus fra Jylland og Fyn 1/4, 5/4, 9/4, 13/4, 17/4, 21/4.

5 dage kr. 4.098   
Se www.gislev-rejser.dk/hol

Forår i Sydholland 2021 Fortryllende Færøerne
Besøg verdens største blomsterpark Naturrejse med stort indhold

REJSER FOR ALLE
- lavet med lokal passion

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk     •     Tlf. 62 29 12 10    •    Man - fre 10 - 15

Færøerne er populær som aldrig før og kåret som et af verdens 
mest tiltrækkende rejsemål. Naturen er helt ubeskrivelig.

• 4 x morgenmad, 1 x velkomstmiddag, 3 x frokost
• Buryndtur i Tórshavn og koncert i færørsk hjem
• Udflugt til vandfaldet Múlafossur, Tjørnuvik m.m.
• Rundvisning og kaffe/kage hos Kongsbonden

 Fly fra Billund 12/9 og 26/9.  Fly fra København 5/9.

5 dage kr. 6.998   
Se www.gislev-rejser.dk/far

For 7. gang slår vi dørene op til dejlig jul på Hotel Falster. Det 
julepyntede hotel indbyder til hygge, og værtsparret samt deres 
personale yder en god service og du vil føle dig velkommen.

• Drikkevarer inkluderet til frokoster og aftensmåltider.
• Rundvisning og ølsmagning på Krenkerup Bryggeri
• Levende musik juleaften

 Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland 23/12.

4 dage kr. 5.198   
Se www.gislev-rejser.dk/jpf

Jul på Falster Jul på Aalbæk Gl. Kro
Juleaften med juletræ og levende musik Hold jul på toppen af Danmark

Hold jul på toppen af Danmark. Vi tager dig med på flotte ud-
flugter i området og juleaften får du en dejlig julemiddag, kaffe 
og juleknas, og mulighed for julegudstjeneste i Aalbæk Kirke.

• Hyggeligt hotel med veltillavede måltider
•  Udflugt til Råbjerg Mile, Skiveren, Skagen og Grenen
• Helpension på Aalbæk. Gl. Kro

 Bus fra Jylland og Fyn 23/12.

4 dage kr. 5.198   
Se www.gislev-rejser.dk/aalj

Enkeltværelser uden tillæg
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Den 31. august 2020 bliver Frederik Krog færdiguddannet. I den forbindelse har ViG-redaktionen lavet et 
interview med Frederik omkring hans uddannelse.

Hvorfor blev detailhandel vejen for 
Frederik? Ja, lidt almindelig skole-
træthed efter 9. klasse og lysten til 
at prøve noget andet end bøgerne. 
Derfor blev det til et halvt års er-
hvervsarbejde til at overveje næste 
skridt. Valget faldt på en erhvervs-
uddannelse indenfor detailhandel, 
da Frederiks fremtidige arbejde 
skulle indeholde noget med men-
nesker og service, noget som Fre-
derik allerede kendte lidt til, da han 
tidligere havde været ungarbejder i 
SuperBrugsen Gislev.
Grundet gode karakterer i 9. klasse 
blev han optaget på 2. del af grund-
forløbet for EUD, hvor han efter et 
halvt år afsluttede den teoretiske 
basisuddannelse.

Herefter skulle der findes en prak-
tikplads til de sidste 2 år af uddan-
nelsen. Valget faldt på vores Super-
Brugs, som Frederik kendte og så 
ikke mindst det, at blive en del af 
de lokale serviceforretninger, som i 
den grad er med til at binde Gislev 
sammen. Frederik har været rundt i 
alle afdelinger i SuperBrugsen og er 
pt. hovedansvarlig for kolonialafde-
lingen. Men som medarbejder i en 
brugs af Gislevs størrelse betyder 
det også, at man hjælper hele vejen 
rundt, hvis det er nødvendigt.
Frederik afslutter nu sin uddannel-
se, hvor han skal til eksamen her i 
juni måned. Eksamenen er mundt-
lig, hvor Frederik får 10 minutter til 
at gennemgå sin rapport i en Power 
Point fremvisning.

Rapporten skal tage udgangspunkt 
i Frederiks udstilling/tilbud, som 
kunne ses i hele uge 19 i vindfanget 
i SuperBrugsen. Reklamen og sal-
get er gået på Änglamarks vaske-
middel i såvel pulver som flydende 
form til en pris af 22 kr.

Frederiks grund til netop at vælge 
dette produkt var, at Forbrugerrå-
det TÆNK har kåret vaskemidlet til 
det mest miljøvenlige blandt samt-
lige vaskemidler. Frederik fandt det 
spændende her ved sin afsluttende 
prøve at gøre lidt reklame for Äng-
lamarks kvalitetsprodukter, som er 
Coops stolthed.

Ud fra salget i uge 19 skal Frede-
rik lave en dokumentation af sin 
udstilling, salget, indtjeningen og 
omkostningerne, samt en grundig 
og kritisk analyse af hele sit valgte 
forretningskoncept.

Der er ikke meget nervøsitet at spo-
re i samtalen med Frederik. Han er 
utrolig sikker og er ikke i tvivl om 
sin udstilling og rapports resultat. 
Dejligt at møde en selvsikker og 
overbevisende ung mand, som ved, 
hvad han vil.

Det er med stolthed, når Frederik 
omtaler Superbrugsen. En arbejds-
plads med frihed under ansvar. Ikke 
mindre end et fantastisk gemytligt 
samarbejde mellem alle kolleger, 
hvor der er plads til drillerier også 
mellem personale og kunder. 

En munterhed, som spreder glæde 
og godt indkøbsmiljø i SuperBrug-
sen – vi kender det vist alle.

Hurra for Frederik, fordi han valgte 
rigtigt og ikke mindst, at han valgte 
SuperBrugsen Gislev til sit uddan-
nelsessted.

Redaktionen ved, at Frederik for-
sætter endnu en tid i Gislev, tak for 
det! Vi sætter stor pris på dit smil, 
venlighed og friske bemærkninger.

ViG-redaktionen /AP

››  S U P E R B R U G S E N  –  I G E N  –  I G E N ! 

Vi kipper med flaget

 
Frederiks CV:
JUN. 2017 
Grundskole 
Gislev Friskole 9. kl. 

JUL. – DEC. 2017 
Erhvervsarbejde 
Forskellige steder 

JAN. – JUN. 2018  
Erhvervsuddannelse-EUD 
2. grundforløb i  
Svendborg Erhvervsskole 
 
AUG. 2018 - JUL. 2020 
Praktik i SuperBrugsen 
Gislev og Skoleophold 
på Coops skole Grenå

10



11



Øvetider - Tågehornet og Byorkestret
Vi satser på at begynde med at mødes og øve sang og musik i august  

efter sommerferien. Vi øver torsdage kl. 19.00 i Ådalhuset.

Byorkestret
20. august 
3. september
17. september
1. oktober

15. oktober
5. november
19. november. 
3. december

Tågehornet
27. august
24. september
29. oktober 
26. november

5.december
Julearrangement på 
Nørrevænget

Den 11. september. skal Byorkestret spille i Gislev Forsamlingshus.

6071 5612

• Autodeko/Lastbiler/Mc

• Design

• Selvklæbende tekst/logo

• Storformat print

• Bannere

• Facadeskilte

• Pyloner

• Byggepladsskilte

... fra idé til færdig monteret ... moen-skilte.dk

Service og reparation 
af alle bilmærker!

Håndværkervej 6 • 5854 Gislev • Tlf. 6229 1611
kildegaardsauto@mail.tele.dk 
www.kildegaardsauto.dk

3 års garanti 
på reservedele

 Bevar din 
fabriksgaranti

• Forsikringsskader
• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Alt i autoruder og stenslag
• Alt i dæk
Lej en bil mens din egen er på værksted

FordelsKort
5% i bonus
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Forsamlingshusets general-
forsamling, der skulle holdes i 
Skovstuen den 30. marts 2020,  
afholdes i stedet mandag den 29. 
juni 2020 kl. 19.30 i Skovstuen.

Det er ikke efter vedtægterne, iføl-
ge hvilke, generalforsamlingen skal 
holdes inden udgangen af marts 
måned. 

Da udsættelsen er sket på grund af 
forbud mod at forsamles mere end 
10 personer, anses det for at være 
lovligt forfald. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag til generalforsamlingen 
skal afleveres skriftligt til forman-
den senest den 19. juni 2020.

På bestyrelsens vegne 
Poul Kirkeskov Pedersen 

Kære borgere i Gislev

Nu er det igen tid til fornyelse af 
medlemskort til Forsamlingshuset.
Vi håber, at I igen vil støtte vort fæl-
les hus med et bidrag, så vi fortsat 
kan bevare et velfungerende og 
pænt forsamlingshus.

Medlemsbidrag 100 kr. indbetales 
på konto: 5961 – 8400879
Bidrag over 100 kr. vil gå til dæk-
ning af underskud eller lukning af 
huset under Corona-epidemien.

Udlejning: 
Poul Kirkeskov Pedersen
Tlf. 4021 1297
gislev.forsamlingshus@gmail.com

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
for Gislev Forsamlingshus

Generalforsamling i Skovstuen
Mandag den 29. juni 2020 kl. 19.30
 
Dagsorden 
  1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlægning af regnskab
 4. Det kommende års budget ved formanden
 5.  Indkomne forslag (skal indgives skriftligt til 

formanden senest 10 dage før generalforsamlingen)
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

På valg er: 
Carsten Jensen Klaus Sørensen 
Birthe Sørensent Ejner Nielsen 
Jørgen Jørgensen (ønsker ikke genvalg)

Priser og vilkår for benyttelse af Gislev Forsamlingshus 
gældende fra 1. marts 2020

Leje 
Store sal 1.950 kr. 
Lille sal 1.500 kr. 
Køkken i forbindelse med store eller lille sal 600 kr. 
Store og lille sal inkl. køkken 3.200 kr. 
Skovstuen inkl. køkken 2.150 kr. 
 
Ungdomsfester 
Store sal inkl. køkken 4.000 kr.  
Almindelig rengøring efter brug er inkluderet i lejen. 

Borde udlånt fra huset pr. stk. 20 kr.

Stole udlånt fra huset pr. stk. 8 kr.

 

Alle priser er inkl. moms. 

NB: Ved korte arrangementer kan rabat aftales.

››  G E N E R A L F O R S A M L I N G 

Gislev forsamlingshus
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››  H V O R  B L E V  H E I D I  A F 

Udflytterne
HEIDI LEMVIG

Nu, da jeg ser tilbage på min barn-
dom, har jeg haft bopæl flere ste-
der i Gislev. Jeg er datter at En-
treprenør Hans H. Pedersen og 
Birthe Lemvig Pedersen. Vi boede 
på Lærkevej 1, hvor jeg voksede op 
sammen med min storebror Henrik 
og min lillebror Morten. 

Min farmor og farfar, Marie og 
Anton, boede ude på Råstrupvej, 
hvor der løb en lille bæk ved huset. 
Når vi kusiner og fætre var samlet, 
måtte vi spise alt, hvad der var i 
urte- og frugthaven, og så legede 
vi ved bækken. Engang faldt jeg 
i, og da jeg intet skiftetøj havde 
med, var straffen at få varmen i 
farmors lyserøde mamelukker.

 Da jeg var ti år, blev mine foræl-
dre skilt. Jeg flyttede med min far 
og Henrik, først til Kildemarken og 
nogle år senere til Holmevej, hvor-
fra min far drev sit firma. Min mor 
og Morten flyttede til Kværndrup.

Jeg startede på Centralskolen i 
1976 og havde Elly som børneha-
veklasselærer. Jeg husker, at når 
man kom ind i børnehaveklassen 
og så op til venstre på reolen, stod 
der et dukkepar der var skåret ud i 
spånplade og var malet brune. En 
slags forstørrede påklædnings-
dukker. Jeg var meget betaget af 
disse dukker, måske fordi de var 
lidt anderledes, lidt spændende.
Fra 1.-6. klasse havde vi Lone 
Østergård som klasselærer og 
Anette til matematik. 

Lone Østergaard
Her fortsætter serien om de 
mange børn/unge, der efter 
opvæksten i Gislev har bosat 
sig andre steder i Verden.

Læserne er meget velkomne  
til at foreslå kommende  
bidrags ydere til disse artikler.

I kan henvende jer til mig på 
tlf. 5132 8935 eller på mail: 
pl.oestergaard@gmail.com
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Jeg husker tydeligt, at Anette hav-
de sådan et flot pagehår, brunt og 
altid meget fint bukket indad. Jeg 
gik i A-klassen, hvor vi kun var 13 
elever, 3 piger og 10 drenge. Vi tre 
piger, Lone, Birgitte og jeg, som 
selvfølgelig var meget sammen, 
kunne til tider godt være lidt ud-
fordret af mangel på piger i klassen.

I 4. klasse var vi på lejrskole på 
Thurø, hvor vi skulle på aften/nat-
teløb og finde ”Gule Knud”. Det 
står stadig som noget ret uhyg-
geligt, selvom jeg ikke helt husker, 
hvem ham ”Gule Knud” var. Husker 
også, at jeg engang slog en tand 
ud, da Carsten fra min klasse og 
jeg slog hovederne sammen. Men 
dengang havde vi tankklinik på 
skolen, så det var bare lige op ad 
trappen og få den ordnet, godt nok 
med Lone fra klassen ved hånden.

I fritiden gik jeg til ridning, gymna-
stik og til håndbold i Kværndrup-
hallen, og så havde jeg min hest, 
Lyn, der var opstaldet omme på 
Gislevgård. Jeg var med i en lille 
lokal rideklub med min kusine Nina 
og nogle af hendes veninder. Jeg 
tog ofte på tur i Raundrupskoven 
på ryggen af Lyn, alene, hvor jeg 
bare nød lyden af hans hove mod 
skovstien og stilheden i skoven. Et 
dejligt frirum.

Teenageårene nærmede sig, vi går 
i 7. klasse og turen går til Bornholm 
på lejrskole. Inden vi tager af sted, 
runder nogle af os bageren, der lå 
ved siden af Brugsen, for at købe 
et franskbrød, hvorefter vi udhuler 
det og fylder det med flødeboller. 
Det var egentlig en underlig spise, 
men husker det smagte skønt.

Centralskolens fantastiske musik-
lærer, Tomme Hovgård, havde vi 
til kor. Vi gik Luciaoptog på pleje-
hjemmet, og lavede musical, som 
vi optrådte med på Midtfyns Fe-
stivalen. Det var nok her, jeg blev 
grebet af fællessangen og fælles-
skabsfølelsen, som jeg kom til at 
elske højt i de kommende år på 
efterskolen.

Biblioteket i Gislev blev brugt me-
get af os unge. Det var ikke fordi 
vi læste så mange bøger, det var 
mere det, at vi brugte det som et 
samlingssted. Det var også her jeg 
mødte Anita, der gik i klassen over 
mig og var ny i byen, som jeg i dag 
stadig har en stærk relation til. 

Da tiden var inde til at få et fritids-
job, fik jeg arbejde i Døgneren hos 
Inge og Peder Døgner. Samtidig 
var jeg også barnepige for deres 
søde datter, Tanja, som jeg er så 
heldig at have fået kontakt til igen.

I 9. klasse kom jeg på Humble 
Efterskole, året efter kom min lil-
lebror Morten også derned. VI 
havde et skønt år sammen. Efter 
efterskolen gik jeg på Svendborg 
Handelsskole. Derefter flyttede 
jeg til Kværndrup og tog et sab-
batår, hvor jeg arbejdede på Faber 
i Ryslinge.

Jeg kom i lære i SuperBrugsen 
Gislev i 1991. Når jeg i dag slår et 
smut forbi SuperBrugsen, er jeg 
heldig indimellem at hilse på Tina, 
der også var en af mine kollegaer 
i min læretid, sammen med Åse, 
Grethe grønt, Holger og Niels.

Efter endt læretid i 1993 flyttede 
jeg ned til min efterskolekæreste i 
Rinkenæs. Jeg fik arbejde i et tøj-
firma i Sønderborg, hvor jeg stadig 
er i dag og er en del af en spæn-
dende, udfordrende og innovativ 
virksomhed.

Jeg bor i Rinkenæs med mine to 
drenge. Lasse der er 23 år, har ud-
dannet sig i bedstefars/morbrors 
fodspor og er lige nu i Livgarden. 
Jeppe er 20 år og blev student sid-
ste sommer. Han holder nu sab-
batår, hvor der tjenes til kommen-
de rejse i 2021. Meget af min fritid 
bruger jeg på bestyrelses-arbejde 
i vores lokale gymnastikforening, 
hvor jeg også træner flere bør-
nehold og selv er aktiv gymnast. 
Derudover sidder jeg i menigheds-
rådet som suppleant.

Rinkenæs er et lille lokalsamfund 
som Gislev. Det elsker jeg. Og som 
bonus har vi Gendarmstien, Flens-
borg Fjord og skoven som nabo, 
hvilket jeg holder meget af.

Jeg kommer stadig til Gislev for 
at besøge min familie: Morten, der 
har overtaget vores fars firma, bor 
på Holmevej sammen med sine pi-
ger, Henrik, der sælger entrepre-
nørmaskiner, bor i Slipager sam-
men med Hanne og den yngste af 
to børn og Poul og Solveig, min 
farbror og tante, derudover også 
Anita og hendes familie - alle dem, 
- jeg ikke kan være foruden.
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››  H V O R  B L E V  L I S  A F 

Udflytterne
LIS MADSEN

I min barndom var Gislev kun de 
huse, der ligger langs Hovedvej 8 
og et lille stykke ned ad Holmevej.
Beboelse, forretninger og virksom-
heder lå side om side fra den gamle 
telefoncentral, som var det første 
hus på højre side, når man kommer 
fra Ørbæk, og til friskolen, som var 
den sidste bygning på højre side 
mod Kværndrup. Der var dengang 
et utal af forretninger, og Gislev 
havde stort set alt. Der var flere 
købmænd, bagere, slagtere og fri-
sører, der var manufakturhandel, 
cykelhandler m.fl. og selvfølgelig 
Brugsen, så Gislev var selvforsy-
nende i næsten alt.

Desuden var der mange virksom-
heder. Foderstofforretning og me-
jeri, håndværksfirmaer, savværk, 
biograf, kro og afholdshotel. Det 
sidste blev til cafeteria og senere 
til Kokken og Jomfruen.  Gislev 
havde daglig rutebilforbindelse til 
Svendborg, kørt og ejet af Valde-
mar Andersen, som senere startede 
Gislev Rejser (eller var det Poul?) 
Hvis man skulle med tog, var der 
station i både Fjellerup og Ørbæk

Jeg blev født i 1947 og boede de 
første 10-11 år af mit liv lidt udenfor 
Gislev i et stort hus, som set med 
barneøjne havde en kæmpehave. 
Det lå tæt ved mejeriet, hvor min 
far var arbejdsmand.

Vi var far og mor og mig og min 
oldemor, og i 1949 og 1952 kom 
min bror Poul og min søster Bente 
til.  Min mor var hjemmegående, 
som det hed. Hun havde nok at se 
til med tre børn, en gammel bed-
stemor og en stor have, som var 
hendes område. Min far havde ud-
over jobbet på mejeriet et fritids-
job som musiker og spillede ofte 
både fredag og lørdag til baller 
rundt omkring på Fyn. 

Vi havde masser af legekammera-
ter, som kom hos os, og vi hos dem. 
Når jeg tænker tilbage, var der altid 
sol hele sommeren og megen sne 
hele vinteren. Huset, vi boede i, var 
uden indlagt vand og bad og med 
lokum i gården, så efter min olde-
mors død valgte min far og mor 
at sælge huset og påbegyndte at 
bygge deres nye hus på Skolevej, 
et af de første parcelhuse, der blev 
bygget i Gislev.

Jeg startede i skole 1. april 1954, 7 år 
gammel. Jeg husker ikke noget fra 
skolestarten, udover at jeg cyklede 
derhen på min lille røde cykel. Min 
mor har jo nok fulgt mig. 

Jeg husker dog, at hver dag star-
tede med, at det ringede ind, og vi 
stillede op på række i skolegården 
foran hovedindgangen, og når det 
var tid, gik vi pænt ind og stillede 
os i lange rækker i gangen, hvor vi 
sang morgensang og bad Fadervor, 
inden skoledagen startede.

Gislev Centralskole var en forholds-
vis ny og moderne skole, som er-
stattede de små skoler i henholds-
vis Sandager og Sølt. Lærerne 
derfra var fulgt med, og min første 
lærer i læsning var lærer Nielsen, 
som havde haft skolen i Sandager. 
Vores læsebog var rød og hed vist 
Ole Bole ABC. Fra Sølt kom lærer 
Hansen, som blev min regnelærer. 
Han havde også haft min mor i Sølt 
Skole. Lærer Hansen brugte ikke 
bøger, men små sedler, som vi la-
vede vores regnestykker på. 

Senere fik vi nok en trykt bog 
med regneopgaverne i, men jeg 
mindes ikke, at vi havde regne-
hæfter til vore skriftlige opgaver 
før i de ældste klasser. Men uanset 
deres metoder lærte jeg at læse 
og regne. 

Mit barndomshjem 
 ved Mejeriet, nu 

Fåborgvej 36
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Et underligt princip, lærer Hansen 
havde, var, at i slutningen af hver 
time skulle de elever, der havde 
været ”i gården” (selvom det var 
en moderne skole, var der toilet-
ter i gården) op og stå på række 
foran tavlen. For nogle var det en 
ydmygelse, men for nogen blev det 
en sport, så ofte stod vi mange på 
række. Lærer Nielsen husker jeg 
som en sød ”gammel” mand (han 
har vel været omkring de 60), som 
vi sad på skødet af oppe ved ka-
tederet, mens vi læste op. Udover 
regning og læsning havde vi fra 
starten også bibelhistorie, som fru 
Jacobsen underviste i. 

Dertil indlæring af salmevers. Se-
nere havde vi fru Jacobsen til Dan-
markshistorie, hvor vi lærte kon-
gerækken og andet udenad. Fru 
Jacobsen var gift med vores sko-
leinspektør lærer Jacobsen. Ham 
havde vi i geografi og naturhistorie, 
som blev mine yndlingsfag, fordi 
han var en rigtig god lærer. Lærer 
Jacobsen døde pludseligt det år, 
jeg blev konfirmeret. Et chok og et 
stort tab. Jeg husker, at vi konfir-
mander gik foran hans kiste i vores 
hvide kjoler og strøede blomster, da 
han blev båret ud af kirken.

 Jeg klarede mig godt fagligt, selv-
om jeg faktisk var temmelig doven. 
I 6. klasse blev vi delt på den måde, 
at os, der ville videre i realen efter 
7. klasse, gik i forberedelsesklasse 3 
timer hver tirsdag og torsdag. Her 
fik vi nye fag, aritmetik, geometri, 

engelsk og tysk. I engelsk fik vi fru 
Lunde og i tysk fru Larsen. Jeg var 
glad for sprog og blev rigtig god til 
tysk, måske fordi fru Larsen havde 
yndlingselever, og dem, der havde 
let ved det, blev fremhævet.

I 6. og 7. klasse fik vi skolekøkken 
for pigerne, som fru Larsen stod for. 
Pigerne havde også gennem årene 
haft håndarbejde, så vi var godt for-
beredte til senere. Drengene havde 
sløjd, hvor de lærte at håndtere et 
stykke værktøj. Der var ingen over-
hovedet, der dengang tænkte på, 
at nogen måske havde evner eller 
lyst til noget andet.

Vi var mange elever i klassen, 31 me-
ner jeg. Jeg havde det godt i min 
skoletid, mange søde veninder og 
mange søde drenge. Nogen havde 
det bedre end andre, og der fore-
gik en del mobning. Jeg må med 
skam melde, at jeg nok ikke altid var 
lige sød. Jeg husker ikke, at der fra 
lærerside blev gjort noget ved det, 
tværtimod husker jeg lærere, som 
ikke var med til at lette livet for dem, 
der havde det svært. 

Vi elever var heller ikke altid lige 
nemme. Især unge vikarer fik de-
res sag for. Jeg indkasserede min 
første og eneste lussing af en ung 
lærer Rasmussen, som følte sig me-
get provokeret af en 7. klasses pige, 
som i virkeligheden var lidt varm på 
ham. Vi havde en anden ung vikar, 
frøken Hansen, som vi drillede med 
hendes frisure og hendes tøj. 

Jørgen Wismanns Orkester,  
et meget populært orkester til 
baller på Fyn i mange år.

En aften var jeg med min far i Fjel-
lerup hos en ung fyr, som far skulle 
hjælpe med noget musik. Ind trådte 
frøken Hansen, hun var Hans Oles 
søster. Tror nok, jeg fik røde ører, 
men hun sagde ikke noget om min 
dårlige opførsel.

Vi fortsatte sammen til vores konfir-
mation, hvor de fleste gik ud af sko-
len. Vi var fem, der fortsatte i realen 
sammen med to fra Friskolen, en fra 
Trunderup Friskole og en fra Ellerup 
Friskole, så det var en lille klasse 
med 9 elever. Vi fik klasseværelse 
oppe under taget, hvor der var ble-
vet indrettet nye klasserum og et 
fint fysiklokale. Her gik vi så i tre år 
indtil realeksamen i 1964. Af lærere 
havde vi fru Larsen og fru Lunde til 
tysk og engelsk, fru Jacobsen til hi-
storie, lærer Krogh til fysik og lærer 
Andersen, vores skoleinspektør, til 
matematik. Ham mødte jeg i 2014 
på Nørrevænget, da jeg besøgte 
mor. Jeg tror, han var 102 år. Han 
kunne ikke huske mig. Vi må have 
haft flere lærere, som jeg ikke kan 
huske. Måske lærer Hansen, som 
vist holdt op det år, jeg forlod sko-
len. I hvert fald er han med på et 
billede fra sidste skoledag.

Et år før min konfirmation flyttede 
vi ind i det nye hus på Skolevej, dej-
lig tæt på skolen, så jeg slap for en 
daglig cykeltur og kunne sove næ-
sten til klokken ringede på skolen. 
Det var dejligt at komme til ”byen” 
og være tæt på vennerne.

Som 12 årig fik jeg fritidsjob som 
barnepige. Det var ”in” dengang at 
have et barn og køre med (i barne-
vogn), og jeg var heldig at få Kar-
sten, købmand Boldings søn på ca. 
et år. Det udviklede sig, så jeg også 
af og til passede ham og hans sto-
rebror om aftenen, og jeg fik også 
lov til at hjælpe til i forretningen. 
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Senere overtog min søster jobbet, 
og vi har bevaret kontakten siden. 
Sidste år var vi til Karstens 60 års 
fødselsdag.

Vi blev konfirmeret den 9. april 1961 
af Pastor Ørning. Så var vi ”voksne” 
og måtte ryge og drikke øl. Jeg bo-
ede hjemme 3 år mere, men nogle 
af mine kammerater kom hjemme-
fra allerede da. Jeg passede min 
skole, lidt fritidsjob som barnepige 
stadigvæk og i mine sommerferier 
havde jeg job som ”ung pige i hu-
set” i Ellerup og i Årslev. For min 
far var det vigtigste, at jeg passede 
skolen og fik en uddannelse. Men 
jeg havde tid til vennerne, til sport, 
til fest og ballade. 

Allerede efter konfirmationen var 
det almindeligt, at man gik til bal 
om lørdagen i forsamlingshusene. 
Jeg fik lov, mere end min mor syn-
tes om, men fordi far spillede rund-
tomkring (Jørn Wismanns Kvintet) 
og så, hvordan unge mennesker 
gebærdede sig, havde jeg vide 
rammer. Hver lørdag eftermiddag 
ordnede vi hår, min veninde var i 
lære som frisør og øvede nye fri-
surer på mig. Vi rullede håret op i 
øl, det stivede, og så drak vi resten.
Efter en pæn realeksamen, doven-
skaben til trods, var det tid at finde 
ud af, hvad der skulle ske. Jeg var 
voldsomt skoletræt og havde ikke 
lyst til at fortsætte. 

Det blev til, at jeg sammen med 
min gode veninde gennem realen, 
Anna Lise, tog til København. Anna 
Lise fik plads i huset hos en familie 
i Klampenborg og jeg i Gentofte. 
Mor syntes, det var en god ide at 
lære lidt husarbejde, når jeg nu ikke 
ville gå i skole. Vi havde et godt år i 
storbyen, vi to dydige piger fra lan-
det. I vores fritid gik vi på sprog-
skole, shoppede, broderede o.lign. 
Det vildeste, vi foretog os, var at gå 
til bal i Hjemstavnsforeningen.

Tilbage i Gislev efter et år stod det 
hurtigt klart for mor og mig, at jeg 
ikke skulle bo hjemme ret længe. 
Jeg var blevet 18 år og skulle nok 
selv bestemme. Jeg fik et værelse 
i Odense og fandt et job i en butik. 
Det var ikke lige drømmejobbet, 
men jeg havde noget at lave, mens 
jeg fandt ud af, hvad jeg ville.

Jeg søgte job som forpraktikant i en 
børnehave og fandt ud af, at det var 
det. Efter et halvt år rejste jeg til To-
rino som ung pige i huset, og derfra 
sendte jeg min ansøgning til Oden-
se Børnehaveseminarium, hvor jeg 
blev optaget året efter, i 1967. Jeg 
blev børnehavelærerinde i 1969. Vi 
var fem seminariekammerater, der 
sammen søgte en børnehave i Al-
bertslund, da vi var færdige, og vi 
fik den. I april 1970, 50 år fra nu, 
åbnede vi en af Danmarks første 
kollektivt ledede børnehaver.

Jeg kom til at arbejde som pæda-
gog i 38 år. Et job, som jeg for det 
meste var stolt af og meget glad for. 
Jeg har arbejdet i flere forskellige 
institutionstyper, med flere forskel-
lige aldersgrupper, og jeg har altid 
syntes, det var et meget vigtigt ar-
bejde, selvom det ikke afspejlede 
sig på min løn.

Jeg forlod arbejdsmarkedet, da jeg 
var 60 år, da jeg havde mulighed for 
at gå på efterløn. Jeg syntes, jeg 
var kørt træt i de nye trends med 
virksomhedsplaner og evig doku-
mentation af alting. Det tog tid og 
opmærksomhed fra kerneydelsen, 
og da min ryg og mine knæ også 
havde fået nok, takkede jeg af.
Jeg bor stadig i Albertslund sam-
men med min mand Peter. Vi nyder 
vores pensionisttilværelse, og at vi 
har helbred til og mulighed for sta-
dig at opleve en masse. Vi nyder 
vores børnebørn, to af vores egne 
og to bonusbørnebørn. Vi rejser en 
del, det har vi altid gjort, og håber 
nu, at verden bliver til det igen. Hvis 
ikke, har vi fået vores del.

Min kontakt til Gislev er efterhånden 
begrænset til et besøg på kirkegår-
den, når vejen falder forbi. Min far 
døde i 2007, mens de stadig boede 
på Skolevej, og mor døde i 2015. 
Hun boede sine sidste år på Nør-
revænget og var glad for det. De 
ligger begravet ved siden af deres 
nabo fra Skolevej gennem 47 år.

Jeg har ikke kontakt med skolekam-
merater. Jeg så Gunhild, så længe 
hun arbejdede i Brugsen. Mødte 
Ole fra realen, da jeg så Sound of 
Music i forsamlingshuset. Far var in-
volveret i musikken og jeg tror Ole 
spillede Kaptajn von Trapp. Og så 
har jeg genoptaget kontakten med 
Anna Lise for tre år siden. Vi sås 
indtil vi var sidst i 30’erne, så gled 
kontakten ud. Vi genfandt hinan-
den på Facebook og har jævnlig 
kontakt. Jeg skal til hendes guld-
bryllup i august.
Med det i tankerne og efter at have 
kigget tilbage, så er jeg vist ved at 
være oppe i årene, og meget er 
sket.

Skolekøkkenholdet 7.klasse i vores fine forklæder og kapper
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Gislev Fitness klub v/Lars Kaagaard Kristensen · Ørbækvej 10 · 5854 Gislev
Tlf:  20 20 72 60 · lkk@gislev-fk.dk

INDMELDELSE  
hver mandag og torsdag
Fra 16.00 Til 18.00

Find os på 
Facebook og
Instagram

Da jeg var barn havde vi ikke fjern-
syn, vi så Familien Flintstone hos 
naboen, blikkenslager og installa-
tør, Svend Pedersen. 

Hans datter Anni, var min skole-
kammerat og blev pudsigt nok se-
nere min nabo gennem 24 år her 
i Albertslund. Vi havde heller ikke 
telefon, vi lånte hos Tove og Jørgen 
på Røgeriet eller gik på centralen. 

Der var ikke mange biler, far havde 
motorcykel med sidevogn, indtil 
Bente kom, og han skiftede ar-
bejdsplads til Faber. 

Så købte han en Ford 30, og mor 
fik kørekort.  Da jeg rejste til Italien 
som 19 årig, var det uden pladsre-
servation og mobiltelefon. Da min 
datter rejste ud, tænkte jeg på, 
hvordan mine forældre havde haft 
det, da jeg tog af sted, og de måtte 
vente på brev for at få at vide, at 
jeg var nået godt frem.

Byen, jeg voksede op i, er totalt for-
andret, men jeg har fulgt udviklin-
gen lige indtil mor døde i 2015. Jeg 
tænker på en god og dejlig barn-
dom, og det har været sjovt og fyldt 
med nostalgi at kigge tilbage. 

Der bliver ved med at dukke ting op 
i erindringen.

Lis Madsen (Nielsen)

Lærergruppen 1960. Sidste skoledag 1964

Skolevej 1 og 3 1960 første  
parcelhuse i Gislev
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Din køreskole på Midtfyn! 
Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.

gislevvarmeservice@ga-net.dk · www.readytoburn.dk

 Woody RTB er produceret med baggrund i mange 
års erfaring og produktudvikling hvilket betyder, 
at funktioner anlægsprincipper, software m.v. er 
gennemtestet ned til mindste detalje. 

Alle komponenter lige fra kedel til styring er ud-
viklet og produceret i Danmark hvilket sikre en 
meget høj og gennemgående kvalitet. 

Anlægget er konstrueret som en kompakt instal-
lations- og brugervenlig kedelenhed med alle 
funktioner indbygger i en og samme enhed. 

Det vil sige, at kedel, pillesnegl og styring er en in-
tegreret enhed på helt ned til 506 mm. i bredden.  

Woody RTB er udstyret med en lang række stan-
dard komponenter og software som blandt an-
det understøtter fuldautomatisk anlægsdrift, og 
minimal vedligeholdelse.

RTB – 100 % Dansk produceret træpillefyr

Certificeret RTB installatør

Husk - EnergitilskudJeg sørger individuel beregning og ansøgning om energitilskud.

Ring og få et uforpligtigende tilbud, samt en beregning på energitilskudets størrelse.

gislevvarmeservice@ga-net.dk · www.readytoburn.dk

 Woody RTB er produceret med baggrund i mange 
års erfaring og produktudvikling hvilket betyder, 
at funktioner anlægsprincipper, software m.v. er 
gennemtestet ned til mindste detalje. 

Alle komponenter lige fra kedel til styring er ud-
viklet og produceret i Danmark hvilket sikre en 
meget høj og gennemgående kvalitet. 

Anlægget er konstrueret som en kompakt instal-
lations- og brugervenlig kedelenhed med alle 
funktioner indbygger i en og samme enhed. 

Det vil sige, at kedel, pillesnegl og styring er en in-
tegreret enhed på helt ned til 506 mm. i bredden.  

Woody RTB er udstyret med en lang række stan-
dard komponenter og software som blandt an-
det understøtter fuldautomatisk anlægsdrift, og 
minimal vedligeholdelse.

RTB – 100 % Dansk produceret træpillefyr

Certificeret RTB installatør

Husk - EnergitilskudJeg sørger individuel beregning og ansøgning om energitilskud.

Ring og få et uforpligtigende tilbud, samt en beregning på energitilskudets størrelse.
Jens Erik Olsen · Slipager 9 · 5854 Gislev · Tlf. 20 70 34 64 · www.gislevvarmeservice.dk

Tlf. 62 29 14 66

Hårgalleriet holder sommer- 
ferielukket i uge 28, 29 og 30,  
så HUSK book i god tid.

Jeg ønsker alle en fantastisk sommer!

159,- 
     + hårbørste

MIRACLE HAIR

Ferielukket
343,-

2 produkter +  
massagebørste

REPAIR MY HAIR

Søndervangen 5 - 5854 Gislev - Tlf: 29 43 80 93 - www.hårgalleriet-gislev.dk
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››  W W W. O P L E V G I S L E V. D K

Vores hjemmeside
Derudover rummer siden mange 
oplysninger omkring byen og dens 
borgere. 

Hvis du har gode ideer til noget, 
som du gerne vil læse mere om på 
hjemmesiden, er du velkommen til 
at kontakte Mark Hald eller Tanja 
Kromann i den forbindelse. 

Kontakt os ligeledes, hvis du har 
problemer med at bruge siden.

Adresserne står på hjemmesiden.

Venlig hilsen
Tanja Kromann Clausen

Gislevs nye flotte hjemmeside er i luften, og her finder du alle byens arrangementer.

 

Legepladsen placeres ved 
hallen under de store træer, 
og skal der være med til 
at skabe sammenhæng 
mellem hallen og 
Børneskoven. 

Inden længe 
vil vi indbyde jeres 

hjælpende hænder til 
nogle dage, hvor overskud 

efter MGP-festerne, sponsorat 
fra Veteranforeningen, samt investering 

fra GIF skal blive til virkelighed for os alle.
 

 
Hold derfor øje med vores Facebook, og hjælp 

os når der skal etableres noget fantastisk. 
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FirmaHuset Fyn, Gislev Rejsers tidligere 
hovedkontor, er meget mere end en 
arbejdsplads. Her bliver du en del af 
et firmafællesskab med mulighed for 
sparring, ideudvikling og socialt samvær.

Kontorfaciliteterne består af mødelokale 
med projektor, Wi-fi, frokoststue, toilet, 
badefaciliteter, depotrum, gårdhave og 
parkering.

Lej lige netop det antal kontorer du 
har brug for.

*/ Huslejen er inklusiv vand, varme, el 
og internet. Tillægges moms.
Leje af lokaler er fradragsberettiget.

FirmaHuset Fyn har et godt sam arbejde 
med kommunens udviklings konsulent, 
der yder fri konsulent bistand.
Vi arrangerer i samarbejde med konsu-
lenten netværks- og iværksætterkurser.

FirmaHuset Fyn
• Kontorfællesskab med andre

• Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i 
forskellige størrelser

• Konsulenthjælp til iværksættere
• Netværkskurser i samarbejde med 

kommunen
• Lave priser - hør mere tlf. 62 29 12 10

Her er dit nye kontor: 
Ørbækvej 12, 5854 Gislev

Interesseret?
Kontakt FirmaHuset Fyn, Poul Andersen.
Tlf. 62 29 12 10

måske

Fordelagtig husleje - priseksempel: 
Lej 12 m2 inklusiv forbrug for kun kr. 998 pr. måned*

Fyns billigste kontorlejemål

Tlf. 22 50 70 38 · Sandagervej 6, 5854 Gislev
www.hmhansen.dk · Info@hmhansen.dk

Vanskelig  
træfældning

Stubfræsning

Huse i træer

Beskæring
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GISLEV
PIZZA & GRILL

 

Faaborgvej 2 · 5854 Gislev

 

ÅBEN:  

Mandag 17.00 - 20.00 

Tirsdag til Lørdag 16.30 - 20.30

Søndag 16.30 - 20.00

Tlf. 6067 6255
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KLINIK FOR

Akupunkter & Massage

Lars Nielsen
Massor@ga-net.dk

Søndervangen 7 · 5854 Gislev · Tlf. 2577 2007

Kontakt 
hannewest@live.dk

Fjellerup Private Pasningsordning

www.privatpasningsordningfjellerup.dk

Her gives Tryghed, Nærvær, 
Omsorg, Ros og Kram.

Absolut Bogføring 
v. Flemming D. Madsen 
fld.madsen@gmail.com

Søndervangen 38  · Tlf.: 51 901 705
DK 5854 Gislev CVR.: 33 16 90 35

Medlem af cereda.dk



››  N Y T  F R A

Nørrevængets Venner
Reserver endelig datoen, for vi reg-
ner med at kunne feste på Nørre-
vænget til den tid.

Hvis det bliver muligt for cafè-efter-
middage før den tid, vil vi reklamere 
på foreningstavlen i Brugsen og på 
Nørrevænget.

I bestyrelsen glæder vi os rigtig me-
get til at være sammen med jer igen.

På bestyrelsens vegne.
Karen

Desværre blev vi nødt til at aflyse 
vores arrangementer her i foråret, 
ligesom alle andre. Vi kender des-
værre ikke planerne for, hvornår vi 
kan starte igen, men vær sikker på, 
at vi gør det så snart vi kan. 

Forårsfesten med Michael Winckler 
(søn af Gustav Winckler) måtte vi 
aflyse, men vi har bestilt ham til at 
komme:  

LØRDAG DEN 31. OKTOBER  
KL. 14.30-16.30. 
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Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - ticketmaster.dk - aadalscenen.dk   Aadalscenen   #ådalscenen

Fa
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Støt op om Ådalscenen 
med dit medlemskab !
Det kommer jo nok ikke som en stor overraskelse, at vi har meldt ud, at vores 
arrangementer som var planlagt i år, er foreløbig aflyst. Vi ville meget gerne, 
have taget hul på en ny sæson på Ådalscenen Gislev Kulturcenter, med mange 
spændende kulturelle arrangementer, men vi kan ikke sælge billetter endnu.  
Det er hårde odds for en spritny scene i en dansk provinsby.

– Og det er rigtigt ærgerligt, at vi ikke kan mødes og hygge os imens vi 
nyder den dejlige musik og underholdning i Ådalen.

Men du kan støtte op om scenen og de mange frivilliges arbejde, ved at købe 
enten et Støttemedlemskab eller et Aktivt medlemskab.

Vi har indtil videre holdt vores arrangement åbent den 29. august, indtil vi får 
nogle flere oplysninger fra Statsministeren om afholdelse af større arrange-
menter. Vi lever stadig i håbet om, at det kan gennemføres – meget gerne uden 
begrænsninger.  Hvis der bliver åbnet op, har vi også lidt i baglommen til arran-
gementer i september.

Kære måske kommende medlem. Med denne annonce appellerer vi til dig, 
til at tegne et medlemskab og støtte vores forening, da vi har stadig udgif-
ter der skal betales.

 

Uanset hvilket medlemskab du vælger at støtte os med, er vi glade for din støtte 
og opbakning.

– Og vi glæder os til forhåbentligt at se dig i løbet af sensommeren.

Venlig hilsen bestyrelsen - Ådalscenen Gislev Kulturcenter

Støttemedlemskab
Som støttemedlem bakker du op omkring os og vores 
kulturelle arrangementer, der forhåbentlig kommer på 
Ådalscenen i 2020. Du vil modtage vores nyhedsmail 
med nyheder / årets program / information.

Et Støttemedlemskab i 2020

100,00 kr.  
pr. person.

Aktivt medlemskab
Med et aktivt medlemskab støtter du Ådalscenen i en 
svær tid og med dit bidrag er du med til, at mindske 
det økonomiske tab som følger af Corona-krisen i Dan-
mark. Du giver samtidig din opbakning til vores kultu-
relle arrangementer. Du vil modtage vores nyhedsmail 
med nyheder / program ændringer / information.

+ du har GRATIS adgang til vores torsdags arran-
gementer, mod fremvisning af gyldigt medlemskort 
og billede id. Vi håber stadig på, at vi får mulighed 
for at afholde arrangementer i 2020.

Et Aktivt medlemskab i 2020

200,00 kr.  
pr. person.

Køb af medlemskab
Webshop 
På hjemmesiden aadalscenen.dk

Bankoverførsel 
Til konto: 5960-0008096372  
Frørup Andelskasse

MobilePay 
Til 34232 – Ådalscenen

Husk at oplyse navn, e-mail og  
evt. medlemsnr. 
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››  B Y E N S B I L . D K

Mangler du en bil?

I Gislev er blevet til i et samarbejde 
mellem Faaborg-Midtfyn Boligfor-
ening, Gislev lokalråd og SuperBrug-
sen Gislev. Bilen har fået fast plads 
ved Gislev SuperBrugs. 

Bilen kan bruges af alle enten som 
helt alm. lejebil, dette er mest for 
dem der kun sjældent har brug for 
en ekstra bil.

Man kan også vælge at blive med-
lem af  ByensBil.dk. Et medlems-
skab koster 300 kr. om året og som 
medlem får man nogle fordele:

	

Book	–	Kør	–	Spar	
	

 
Det billige og bæredygtige  

alternativ til egen bil. 
Sådan gør du: 

 

Book 
På www.byensbil.dk 

 

Kør 
Brug tilsendte kode til nøgleboksen ved bilen.  

 

Spar 
Fra 2,60 kr. pr. km inkl. brændstof. 

Timepris 10 kr. - dog max 80 kr. pr. dag. 
 

Så nemt er det! 
Kontakt: 

www.byensbil.dk 
info@byensbil.dk 

Tlf: 4283 6940 
 

 
 

 

ByensBil.dk 

ByensBil.dk 
	

  
 

Delebiler centralt placeret rundt i Danmark, primært i 
Jylland og på Fyn 

 

Bilerne kan bruges som alm. lejebiler. 
Du kan også vælge at blive medlem af ByensBil.dk. 

 

Medlemsfordele: 
 

• Nem og hurtig adgang til bil/ekstra bil,  
for kun 300,- om året. 

• Du booker selv via et personligt login på nettet. 
• Man betaler kun for sit forbrug, og kan  

booke bil fra en ½ time af gangen. 
• Lavere pris. 
• Bilgaranti. Læs mere på vores hjemmeside. 
• Ingen bekymringer om sommer/vinterdæk, 

service, værkstedsregninger, banklån, osv. 
 

*Ønsker du en bil i din by så kontakt os via www.ByensBil.dk 

 
 

 
 
 
 
 

ByensBil.dk 
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TILGÆNGELIGHED
Er bilen, som du ønsker at boo-
ke, ledig, kan du booke og afhen-
te inden for få minutter.

BILGARANTI
Du er altid sikret, at du har en bil 
på en af stampladserne i din by. 
(Dette kræver dog at du kender 
dit behov 3 dage før). I de fleste 
tilfælde kan vi gøre det hurtigere 
end 3 dage, så kontakt os endelig, 
også hvis du har et akut behov 
for bil.

BOOKNING
Du booker selv bil direkte i bilens 
kalender.

BOOKNINGSPERIODE
Du kan booke bil fra perioder på 
½ time og op.

RABAT
Du sparer 0,30 dkk pr kilometer du 
kører i forhold til ikke medlemmer.

RABAT 
Du får op til 3 timers rabat på 
bookningsperioder over 5 timer

FAKTURA 
Samlet faktura bliver udsendt pr. 
mail en gang pr. måned.

ByensBil ApS er et mindre sel-
skab, som har til formål at øge 
mobilitets-mulighederne i de min-
dre samfund i Danmark - samtidig 
med at vi skåner miljøet. Jo mere 
vi dele jo mindre CO2 udledning.
1 delebil sparer miljøet for produk-
tionen af mindst 3 biler. (Nogle stu-
dier viser helt op til 12 biler)
Delebiler er oftest mere miljøven-
lige (små nyere biler)

Delebilister kører typisk færre kilo-
meter. Øger fokus på nødvendig-
heden af at ændre adfærd i forhold 
til miljøet.

ByensBil.dk
Arne Vestergaard Andersen
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Vi kender det som Københavns bom-
bardement. Fra den 2-7 september 
1807 belejrer englænderne Køben-
havn og gør krav på den danske flåde. 
De frygtede, at den daværende kron-
prins Frederik ville overgive den dan-
ske flåde til Napoleon, som på dette 
tidspunkt lå i kamp mod England.

Den 7 september kapitulere Danmark 
og England besætter kastellet. Lige-
som de får udleveret hele den danske 
flåde, der på dette tidspunkt består af 
17 linje skibe, 17 fregatter og 19 min-
dre skibe, samt 26 kanonbåde. 

Da englænderne drager afsted med 
hele den danske flåde går Danmark 
i forbund med Napoleon. I løbet 
af marts måned sender Napoleon 
30.000 franske, belgiske og span-
ske soldater til Danmark. De bliver 
blandt andet indkvarteret på Kolding-
hus, men også mange andre steder. 
Blandt andet Fyn huser mange span-
ske soldater. En myte siger, at det er 
de spanske soldater, der er årsag til 
de brune øjne hos danskerne, men 
hvor meget hold der er i denne myte 
vides ikke. Ser man i kirkebøgerne er 
det ikke indskrevet mange spanske 
mænd som fædre til de børn, der blev 
døbt. 

De spanske soldater bliver også ind-
kvarteret på Lykkesholmsslot og det 
var hårdt for indbyggerne i Gislev og 
Ellested sogne. Området blev raseret 
af de spanske soldater. Der var ud-
gangsforbud om natten for almindelig 
borgere og for at håndhæve udgangs-
forbuddet patruljerede de spanske sol-
dater rundt om natten. De der var så 
uheldige at krydse deres vej, blev ofte 
taget med tilbage i arresten, som man 
havde indrettet på Lykkesholm.

Napoleons krigene førte Danmark ind 
i en økonomisk krise. Priserne steg og 
det blev vanskeligt for de fleste bor-
gere at få råd til basale fornødenhe-
der som mad og klæder. Samtidig var 
arbejdsløsheden stor. Det blev derfor 
vanskeligt for landmændene, at få af-
sat deres produkter.

Først i 1830érne blev den økonomiske 
situation bedre. 

I 1838 overtog Otto Lindegård Lyk-
kesholm efter sin far Salomon Linde-
gård.

Otto var gift med en datter af Peter 
Ramshardt. De havde siden deres 
bryllup boet på Eskelund. I forbin-
delse med deres overtagelse af Lyk-

kesholm blev Eskelund solgt til 
cand.phil. Døcker for 13.000 

rigsdaler.

Men hvem var sognepræst i 
denne tid. Det var såmænd 
Johan Henrik Colding. Han 

overtog embedet i 1799 efter 
sin forgænger Villads Krebs.

Johan Henrik Colding var en markant 
og respekteret præst, der gjorde sin ind-
flydelse gældende på mange områder. 
Blandt andet var han kendt for sit enga-
gement i socialt arbejde og for at gøre 
kårene for de fattige i sognet bedre.

I 1799 indførte man en ny fattiglov 
for København.  Den kom i 1802 til 
også at inkludere alle købstæder og i 
1803 bredte den sig til alle landkom-
munerne. 

Der skulle nu oprettes en fattigkom-
mission i hvert sogn/kommune. Præ-
sten var født medlem og ofte også 
formand. Herudover skulle kommis-
sionen bestå af driftige borgere eller 
gårdmænd. 

De fattige kunne nu henvende sig til 
præsten for at få hjælp. Det var også 
præsten, der var ansvarlig for den 
praktiske uddeling af fattighjælpen. 
Det enkelte sogn var forpligtet til at 
hjælpe alle, der var truet på deres 
liv på grund af helbred. Kravet var, 
at man havde boet sognet i over tre 
år og i disse år ikke havde modtaget 
nogen form for fattighjælp. Hjælpen 
bestod af mad, tøj, brænde og pleje i 
tilfælde af sygdom.

I 1803 mødtes fattigkommisionen, for 
første gang i Gislev præstegård. Dens 
medlemmer var: sognepræsten, po-
litimesteren, kancellistråd Lindegård 
fra Lykkesholm og som valgte med-
lemmer gårdmændene Stephan Chri-
stensen, Søren Clausen fra Holme, 
Hans Christoffersen fra Sandager og 
Henrik Hansen fra Kullerup.

I sidste blad slap vi Gislev og Ellested sognehistorie ved begyndelsen af 
1800-tallet. Napoleonskrigene banker på nede i Europa og urolighederne 
breder sig. Englænderne angriber København. 

Sognehistorie fortsat...

København. Natten mellem 4. og 5. september 1807 - Malet af Gerhard Ludvig LahdeKøbenhavn. Natten mellem 4. og 5. september 1807 - Malet af Gerhard Ludvig Lahde
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De udarbejde en oversigt over sognets 
fattige inddelt efter behov. Overord-
net drejede det sig om ældre menne-
sker. En enkelt på 96 år, 15 personer 
mellem 80-90 år, resten var yngre. 
Fælles for dem alle var, at de af for-
skellige grunde var ude afstand til at 
klare sig.

I 1804 uddeltes der understøttelse til i 
alt 43 personer.

Hjælpen bestod i uddeling af mel, 
malt (ølbrygning), gryn, bygmel og 
139 rigsdaler og 1 mark.

I protokollen skriver Colding under 
bemærkninger: ”Efter mine tanker 
var det rigtigt, om der kunne haves et 
pengeoverskud til at købe hør og blår 
for og lade de fattige forarbejde det 
på fattigkassens regning, da denne 
muligvis kunne vinde ved arbejdets 
salg og de fattige jo lige så vel kunne 
og burde arbejde for fattigkassen, 
som nærer dem, som for nogen an-
den. Det bliver nok desuden en nød-
vendighed på en slags måde at tvinge 
de fattige til at arbejde, da de ellers 
ved den rigelige forplejning, de får af 
sognet, rører hverken hånd eller fod 
til arbejde.”

Ny facebookside 
Vi har fået ny facebook side.  
Den hedder nu Gislev-Ellested Kirke

w
w

w
.f

ac
eb

o
o

k.
co

m
/ 

g
is

le
ve

lle
st

ed
.k

ir
ke

Her vil man kunne finde oplysninger om gudstjenester og arrangementer.

Jeg skal herunder også gøre opmærk-
som på Sogn.dk, hvor der også vil 
være en ajourført liste over gudstje-
nester og arrangementer.

Herudover findes der en app ved navn 
kirkekalenderen, som linker direkte til 
sogn.dk.

I reglementet til fattigkommisionens 
arbejde står der, at der bør uddeles 
ærter. Men da der ikke blev dyrket 
ærter her på egnen, så erstattede 
man denne artikel med bygmel. Byg-
mel var ligeså nærende mente Gislev 
fattigkommision.

Herudover påbød reglementet at 
understøtte de fattige med klæder, 
men som Gislev fattigkommision be-
mærkede, så er ingen af de fattige 
så nøgne, at de trænger til klæder. 
Tværtimod ville man risikere, at de 
ville sælge eller uddele de klæder, de 
ville blive tildelt.

Endvidere påbød reglementet at de 
fattige fik uddelt flæsk og smør. Men 
i Gislev og Ellested var det vanskeligt 
at uddele dette. Der var alt for mange 
små landbrug og det ville kun føre til 
vanskeligheder at forsøge at få disse 
gårdejere til at donere disse naturalier. 

Derfor blev flæsk og smør omregnet 
til penge. Udgifterne til fattigvæsenet 
blev pålagt sognets landmænd efter 
princippet: Ejede man 1 tdr. hartkorn 
og derover måtte man både betale 
naturalier og penge. Ejede man under 
blev man kun pålagt at betale penge.

Men det var ikke kun inden for fat-
tigkommisionen at Pastor Colding 
gjorde sig gælden også skolevæsenet 
havde hans bevågenhed. 

I næste nummer af kirkebladet vil jeg 
fortælle meget mere om hans be-
drifter her på egnen, samt fortsætte 
fortællingen om sognenes historie op 
igennem 1800-tallet.

Sognepræst Mette Sauerberg

Ved at installere kirke kalenderen 
kan man hurtigt finde den nær-
meste kirke.

Få oplysninger 
om ansatte, 

menighedsråd, 
gudstjenester 

og arrange-
menter.

En nyttig app

 Kirke-
kalenderen
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Det at skulle forklare sine børn, at i 
morgen kan du ikke komme i skole, 
fordi…

Og her skal man så som forældre 
tage en dyb indånding og forsøge at 
forklare det alvorlige i at en smitsom 
virus har bredt sig, uden samtidigt at 
skræmme sit barn fra vid og sans. 

Det blev en mærkelig morgen. Torsdag 
den 12 marts. Den var stille. Børnene 
sov. Vi forældre listede rundt og vid-
ste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre af 
os selv. Mine tanker gik til præsteger-
ningen. Hvordan skulle jeg navigere i 
denne nye situation. Kunne det virke-
lig passe, at kirken var lukket og guds-
tjenesterne aflyst på ubestemt tid. 

Rent historisk har kirken aldrig før væ-
ret lukket. Det er aldrig sket før.

Selv under nogle af historiens mest 
frygtlige epidemier er det aldrig sket, 
at kirken er lukket ned. For kirken er 
vores tilflugtssted. Det er her vi søger 
hen, når livet vokser os over hovedet. 
Men i denne krise var dørene til kirken 
lukket og låst.  Heldigvis kan man ikke 
sådan låse Guds ord inde. Ordet har på 
trods af lukkede kirker fundet sin vej 
ud til rigtig mange. Præster er et krea-
tivt folkefærd og mange har gjort sig 
mange anstrengelser for at få Ordet 
ud til folk, når nu folk ikke havde mu-
lighed for at komme hen i kirke. 

Der har været lagt prædikener ud på 
kirkernes hjemmesider, optaget guds-
tjenester og små andagter som er ble-
vet lagt på YouTube og Facebook og 
diverse andre sociale medier. 

Så selvom kirken for mange er lig med 
en gammel bygning fra middelalde-
ren, så har den i den grad formået at 
følge med tiden og omstille sig til den 
digitale tidsalder. Grundtvig siger et 
sted, at kirken er bygget af levende 
sten og mon ikke det er en sandhed, 
der er gået op for os i denne tid. 

Kirke og gudstjeneste er der, hvor vi 
mødes og samles om Guds ord. Når 
nu alt dette er sagt, så har jeg savnet 
fællesskabet i gudstjenesten. Jeg har 
savnet kirkegængerne, orglets brusen 
og salmesang. For gudstjeneste er et 
fælles anliggende og kommer bedst til 
sin ret i fællesskabet i vekselvirkningen 
mellem præst og menighed. En anden 
ting jeg savner som præst. Det er er at 
kunne give et håndtryk. Vi hilser med 
et håndtryk. Det har vi lært fra vi var 
ganske små. ”Husk nu at give hånden”, 
sådan sagde min mor ofte til mig, når 
vi var på familiebesøg og jeg genert 
forsøgte at undgå den sædvanlige hil-
serunde. Håndtryk er udtryk for aner-
kendelse og respekt for det menneske, 
jeg står overfor. Sådan har det altid væ-
ret. Men nu er håndtryk blevet uhygi-
ejnisk. Ja nærmest forbudt. Jeg forstå 
udmærket argumenterne og at man 
øger risikoen for smitte. Derfor giver 
jeg heller ikke selv hånd mere, når jeg 
møder andre mennesker. Men jeg kan 
ikke lade være med hver gang at føle 
mig en smule uhøflig også selvom jeg 
ved, at dem jeg står overfor nok også 
helst er fri for, at jeg giver dem hånden 
som hilsen.

Det er svært som præst at holde af-
stand, fordi vi ofte mødes med menne-
sker, der hvor de er i deres følelsernes 
vold, hvad enten det er af glæde eller 
sorg. Der har været skrevet meget frem 
og tilbage om kirkens måde at håndte-
re begravelser og bisættelser på. Nogle 
siger vi har været for forsigtige. Jeg for-
står godt, at der kommer kritik. Det er 
ikke let at stå med en svær bisættelse, 
som under normale omstændigheder 
ville have betydet, at kirken blev fyldt 
til randen med mennesker. Mennesker 
som var mødt op for at vise deres sorg, 
støtte og medfølelse. Pludselig skal de 
pårørende tage stilling til, hvem der 
kan komme med til bisættelsen.

 Ligesom man heller ikke bare kan duk-
ke uanmeldt op. Det har selvfølgelig 
ført til frustrationer midt i følelsen af 
sorg over tabet af det menneske, man 
har mistet. 

Covid-19 har ført mange frustratio-
ner med sig, fordi alt det vi før gjorde 
uden at blinke, ja uden at skænke hy-
giejne og smitterisiko en tanke, det er 
ikke længere så selvfølgeligt. Vi skal 
hele tiden have smitterisiko med i tan-
kerne, når vi planlægger. Det gælder 
alt fra børnenes legeaftale, til en tur i 
Brugsen, til arbejdspladsen til at besø-
ge bedsteforældre, må vi kramme eller 
ikke. Det gjaldt også, da jeg i løbet af 
en uge skulle finde en ny dato til kon-
firmation. Det er en meget svær op-
gave som præst, skal jeg hilse at sige. 
Jeg havde ingen anelse om, hvorledes 
dette her ville udvikle sig. Hvordan så 
verden ud om en uge eller en måned. 
Jeg anede det ikke. Herudover var det 
da ærgerligt, at skulle skuffe konfir-
manderne, der sådan havde glædet sig 
til at blive konfirmeret først i maj. Jeg 
satte en dato ud fra troen på, at alt bli-
ver godt igen. Den 4 oktober må vi, om 
Gud vil det, forhåbentligt kunne holde 
konfirmation, sådan som vi plejer. Med 
en kirke flydt med glade og feststemte 
mennesker

Jeg indledte min klumme med over-
skriften, da verden gik i stå og kan vel 
passende afslutte med. Men kun et 
øjeblik, et splitsekund……så går livet 
videre. Livet går sin gang og selv en 
virus kan ikke stoppe vores tro og håb 
på, at alt nok skal blive godt igen. 

I skrivende stund siger de optimistiske 
politikere, at det lysner forude. Lad os 
håbe og bede til, at dette stadig er en 
sandhed, når dette blad udkommer. 

Verden gik i stå, men kun et splitse-
kund…

Sognepræst Mette Sauerberg
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I år er der valg til menighedsrådet. 
Det er et vigtigt valg.

For dem der stiller op til menighedsrådet, er dem er har 
noget på hjertet, når det kommer til lokalsamfundet. Vi 
har for længst bevæget os bort fra en middelalderlig tan-
kegang, hvor kirke og lokalsamfund stort set ikke kom-
mer hinanden ved. 

Kirken er i dag i høj grad menighedens kirke. Den er til 
for sin menighed. Både for dem der kommer tit til guds-
tjeneste, som der kommer, når lejligheden byder sig. 
Derfor er det heller ikke uvæsentligt, at der sidder re-
præsentanter for de to sogne i menighedsrådet. På den 
måde kan man sikre sig, at kirken bliver ved med at være 
forankret i lokalsamfundet. 

Gislev-Ellested kirker har gennem årene taget initiativ til 
en del arrangementer som også har gavnet fællesskabet 
i Gislev og Ellested. Af nogle kan nævnes:

Fastelavnsgudstjeneste i forsamlingshuset

Høstgudstjeneste på Ådalscenen

Gislev By Night   
med græskarudskæring, skumringsløb og koncert i Kirken

Børnejulegudstjeneste  
forud for juletræsarrangement på torvet

Sogneudflugt

Herudover foregår der et væld af andre aktiviteter som 
koncerter, foredrag, sangaftener, filmaftener, konfir-
mander, minikonfirmand, kirkekaffe og kursus i maling 
af ikoner. Vi har en bred vifte af aktiviteter også selvom 
vores pastorat på nuværende tidspunkt kun er på 2353 
indbyggere. Alt dette er takket være kirkens personale 
og et engageret menighedsråd, der ser det om deres op-
gave, at sørge for at kirkerne vedbliver at være forankret 
i lokalsamfundet. Da nogle fra menighedsrådet har med-
delt, at de på grund af alder ønsker at træde ud, har 
vi brug for nye medlemmer. Jeg kan som information 
nævne, at den næste menighedsråds periode begynder 
advent 2020 og slutter advent 2024. 

Vi holder menighedsrådsmøder cirka seks gange om 
året. Et menighedsråd består af formand, næstformand, 
kontaktperson, Sekretær, kasser og formænd for vores 
to udvalg: Kirkeudvalg og præstegårdsudvalg. 

Herudover er der en medarbejderrepræsentant for per-
sonalet og en kirkeværge for hver kirke. På et menig-
hedsrådsmøde vil der typisk blive drøftet alt fra vedlige-
holdelse af bygninger til kommende aktiviteter. Et af de 
projekter der vil komme til fylde meget det næste stykke 
tid, vil være etablering af skovkirkegård på Gislev kirke-
gård. I skrivende stund er projektet sendt til høring.

Der vil være orienteringsmøde til menighedsrådsvalg den 
19. aug. kl. 18.30 i konfirmandstuen ved Gislev præste-
gård og alle er meget velkomne.

På vegne af Gislev-Ellested menighedsråd
Sognepræst Mette Sauerberg

Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg den 19 august 
kl. 18.30 i konfirmandstuen ved Gislev præstegård 
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Fastelavn
Søndag den 23. marts holdt vi  

en fantastisk børnegudstjeneste  
i Gislev forsamlingshus. 

Mange udklædte børn og voksne var mødt 
op til en hyggelig eftermiddag. 

Sognepræst Mette Sauerberg bød velkommen og holdt  
herefter en meget børnevenlig prædiken for børnene. 

Herefter underholdt duoen Svøbsk  
med folkemusik og sanglege. 

Da alle havde fået danset og vist deres flotte kostumer frem var 
det blevet tid til det alle børn havde set mest frem til, nemlig at 

slå katten af tønden. 

Der blev kæmpet bravt og brugt mange kræfter.

Til sidst gav tønderne efter og vi kunne kårer kattekonger og 
kattedronninger. For at ingen skulle føle sig hverken sultne eller 
tørstige stod Gislev-Ellested menighedsråd for at servere faste-

lavnsboller og kaffe.

Det blev en herlig eftermiddag og det var glade børn og for ældre 
vi sagde farvel til, da arrangementet sluttede ved 16-tiden.

Ellested kirke
Mange af vores arrange-
menter er aflyst eller udsat.

Derfor er der i dette kirkeblad plads til 
at bringe lidt billeder fra Ellested kirke. 

Den siges at være en af Østfyns 
ældste kirke og er efter eget øjesyn 
en af de smukkeste små landsbykir-
ker jeg kender.

Gammel romansk gravsten, der er  
indmuret i Ellested kirkes sydlige mur.

Altertavle malet af Anton Dorph 
Kendt for sine mange alterbilleder.

Gammel romansk døbefond fra 
1100-tallet. Mandshovederne på soklen 
vidner om dens alder. Ligesom vinran-
ken øverst er meget typiske træk for 
denne tids døbefonde.
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A D R E S S E R

Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag –lørdag kl. 8-16. 

Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

Sognepræst
Mette Sauerberg
Lykkesholmsvej 8, 5854 Gislev
Tlf. 62 29 10 32 – Mobil 29 38 89 88
Træffes på telefon tirsdag-søndag
Mandag fridag
E-mail: mesa@km.dk

Graver
John Lykkedal Pedersen
Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk
Mobil 20 77 18 46

Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28
E-mail: gkirke@mail.dk
(Graverkontoret er lukket mandag)

Organist
Erik Kempf
Tlf. 22 55 15 92
E-mail: kempferik@hotmail.com

Gislev-Ellested menighedsråd:

Formand
Palle Lundsfryd Nyborg
Assensvej 45, Lindeskov, 5853 Ørbæk
Tlf. 61 76 14 48

Næstformand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58

Kontaktperson
Solveig Pedersen
Tlf. 24 41 99 45

Menige medlemmer
Margit Olsen
Tlf. 22 18 04 45
Pia K. Jørgensen
Tlf. 61 46 82 93
Birthe Bech Hansen
Kildemarken 1, 5854 Gislev

Kirkeværge i Gislev sogn
Jørgen Jørgensen
Smedager 22, 5854 Gislev
Tlf. 40 30 13 24
Kirkeværge i Ellested sogn
Ulla Sjøgren Jørgensen
Ellebækvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 41 58 17 25

E-mail adresse til Gislev sogn:
7768@sogn.dk

E-mail adresse til Ellested sogn:
7769@sogn.dk
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Kirkebilen Taxi 4x27 Odense kører til 
alle arrangementer og gudstjenester i 
Gislev og Ellested sogne. 

Den kan bestilles på tlf. 62 62 22 60 
eller 40 16 24 99.

Man skal dog ringe senest dagen før 
arrangementet eller gudstjenesten.

Kørsel med kirkebilen er gratis og 
betales af kirkekassen.



  GISLEV ELLESTED

Søndag den 7. juni   Trinitatis kl. 10.30

Søndag den 14.juni 1.s.e. trin. kl. 10.30  

Søndag den 21.juni 2.s.e. trin. kl. 10.30  

Søndag den 28.juni 3.s.e. trin. kl.  9.00 ved Mattias Skærved

Søndag den 5. juli 4.s.e. trin. kl.  9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Søndag den 12. juli 5.s.e. trin. kl.  9.00 ved Mattias Skærved

Søndag den 19. juli 6.s.e. trin. kl.  9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Søndag den 26.juli 7.s.e. trin. kl.  9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Søndag den 2 aug. 8.s.e. trin. kl.  9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Søndag den 9. aug. 9.s.e. trin. kl. 10.30

Søndag den 16. aug. 10.s.e. trin. kl. 10.30

Søndag den 23. aug. 11.s.e. trin. kl. 10.30

Søndag den 30.aug, 12.s.e. trin. kl. 10.30
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Gudstjenester
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En alt for stille start i en underlig tid
Det der skulle have været en forrygende start på dette års forårs- 
sæson, blev en mat og kedelig start for os alle sammen. Det havde  
vi ikke kunne forestille os, da vi igennem vinteren planlagde og så 
frem til 2020.

Maj og juni arrangementerne måtte vi aflyse.  
Selvfølgelig respekterer vi de retningslinjer der bliver anvist fra staten. 

Men vi håber uendeligt meget på, der bliver lukket op og der bliver mulighed 
for at vi kan hygge os sammen, med god musik på scenen i juli og resten af 
sommersæsonen. 

I forhold til de arrangementer vi har måtte aflyse, har vi mødt stor forståelse 
og meget flot samarbejde med de musikere og kunstnere vi havde en aftale 
med. 

Alle vil meget gerne flytte til senere på året eller vente med deres optræden 
på Ådalscenen, til næste år. Vi har snakket med mange kunstnere der er triste 
og meget påvirket, selvfølgelig af deres egen situation lige nu. Men mange gi-
ver udtryk for ærgrelse over at de må vente med at komme til at stå på vores 
flotte scene. 

Så snart der er nyt, og vi kan fortælle om arrangementer på Ådalscenen, vil 
alle medlemmer få direkte besked. Du kan også følge med på vores hjemme-
side ådalscenen.dk og Facebook, Ådalscenen - Gislev Kulturcenter.

Er du ikke allerede medlem, så støt op om os med dit medlemskab på vores 
hjemmeside ådalscenen.dk eller på Facebook siden @Aadalscenen.

Vi glæder os meget til musik og arrangementer, til fest og stemning på 
Ådalscenen.

Bestyrelsen 
Ådalscenen Gislev Kulturcenter
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Vandspild
Vandværket arbejder konstant med 
at nedbringe vandspild på vort led-
ningsnet. På hovedledning, forsy-
ningsledning og stikledning er det 
Vandværket der må tage tabet, hvis 
der konstateres et vandspild. Deri-
mod, er det, den enkelte forbruger, 
der må tage tabet, hvis vandspildet 
konstateres på egen grund. Forbru-
geren hæfter både for ledning og 
vand på egen grund, denne ledning 
kaldes jordledning.

Da vi har et faldende salg år efter år, 
skulle vi gerne kunne sælge tæt på 
alt oppumpet vand. Det betyder, at 
vi i størst muligt omfang skal have 
lokaliseret alle utætheder, så årets 
beregnede spildprocent kommer så 
tæt på nul som muligt. Når Vand-
værkets spildprocent kan beregnes 
til mere end ti procent, bliver Vand-
værket pålagt en stats- afgift. I 2019 
kunne spildprocenten beregnes til 
12,01 % af den udpumpede mængde, 
det betød at Vandværket blev på-
lagt en ekstra afgift på kr. 18.307 kr.

Vi er alle med til at betale svindet, 
så anmeld til vandværket, hvis der 
formodes at være utætheder.

Der er 2 flasker vin hvis en utæthed 
anmeldes. Vi skal opfordre alle for-
brugere til, at holde øje med deres 
vandmålere gerne ved selvsyn på 
tæller hver måned. 
Det gennemsnitlige forbrug pr. per-
son er 50 m3pr. år.
Se vandværkets hjemmeside.

Sektionsbrønde
Vi har nu 8 sektionsbrønde, hvor vi 
kan følge forbruget i områder, og 
derved finde hvor der er svind.
Renovering af ledningsnet og tek-
nikbrønde

Vi renoverer løbende på lednings-
nettet, stophanerne bliver defekte 
og skal skiftes, det koster mange 
penge, og med et faldende forbrug 
bliver der mindre penge til repara-
tion og vedligehold. Vi vil sætte 
teknikbrønde hos den enkelte for-
bruger, det er mere holdbart end en 
stophane i fortov, og det er nemme-
re og billigere at skifte haner i disse 
brønde. Med tiden får hver enkel 
forbruger herved deres stophane i 
teknikbrønden, så det er nemmere, 
at få lukket for vandet, hvis man har 
et brud.

I 2019 blev der sat 21 nye brønde 
samt efterset og repareret 22 stop-
haner og 3 skydeventiler

Find din stophane i tide
Vandværket vil gerne opfordre til, 
at man selv undersøger hvor ens 
stophane findes.

Nyt for Gislev Vandværk: På vor 
hjemmeside finder du nemt din 
stophane. Gå ind på information 
søg ledningsplan skriv din adresse 
i søgefeltet. Kortet kan udskrives.
Det er forbrugernes ansvar, at stop-
haner er nemme at finde, hvis Vand-
værket skal grave den frem, kom-
mer forbrugeren til at betale.

Regnskabet 2019
Regnskabet for 2019 udviser under-
skud/underdækning på t.kr. 127.642 
mod sidste års overskud/overdæk-
ning på t.kr 18. Indtægterne har 
været næsten uændret i forhold til 
2018. Vi har en overdækning/for-
mue på t.kr. 3.987.

Vandpriserne i 2020 er uændret: 
Den er pr.m3 4,50 kr. afgiften er 6,25 
kr. pr.m3 i alt inkl. moms 13,44. kr.
Fast årligt bidrag pr. måler er 812,50 
kr. inklusive moms.

Spildevandsafgift kan ses på FFV 
hjemmeside

De nye vandmålere
Alle har nu elektroniske vandmåler, 
vi forventer at alle vandmåler kan 
fjernaflæses i 2020.

Det er altid forbrugeren der har an-
svar for forbruget. 

Elektroniske multical 21 fra kamstrup
(Se vejledning på hjemmesiden).
Husk vandmåler skal placeres så 
vandværket altid kan komme til den.

››  I N F O R M A T I O N  T I L  F O R B R U G E R E 

Vandværket - maj 2020
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Brandhaner
Der er kun bevaret 1 brandhane ved 
Faaborgvej 6. 4 brandhaner er la-
vet om til skyllehaner og males blå, 
skyllehaner skal vandværket selv 
vedligeholde. 

Det er forbudt at tappe vand fra 
brandhane og skyllehaner, det er 
kun beredskabet, der må bruge 
brandhanen, og vandværkets hånd-
værker må bruge skyllehaner ved 
ledningsarbejde, hvis vi finder no-
gen der ikke overholder dette, an-
meldes det til politiet.

Hegn om boringerne.
Vandværket har fået påbud om 
hegn om boringerne, der mangler 
på 1 boring, den boring bag vand-
værket blev hegnet i 2018. Den ved 
træningsbanen, skal der findes en 
løsning på, som alle kan acceptere 
(GIF-fodbold, kommunen og vand-
værket).

Oplysninger
Få endnu flere oplysninger fra dit 
Vandværk tilmeld dig SMS - her 
vil vandværket sende besked, hvis 
der observeres lækage (LEAK) på 
vandmåler og andre servicemed-
delelser.

Besøg vandværkets hjemmeside. 
Her finder du vedtægter, regulativ, 
beretning, referat, regnskab, vand-
prøver og bestyrelse m.m.

Bestyrelsen

Se vandværkets hjemmeside for yderlige vandprøver: www.gislevvand.dk

BETEGNELSE MÅLT 
VÆRDI

TILLADELIG 
VÆRDI 

Afgang vandværk

TILLADELIG 
VÆRDI

Indgang ejendom
FORKLARING

Fluorid
mg F/l

0,23 Ingen grænse 1,5 Niveauet er stabilt og har ikke 
ændret sig i de seneste år.

Jern
mg Fe/l

19 Ingen grænse 200

Grundvandet indeholder 
naturligt en stor mængde 
opløst jern, der fjernes på 
vandværket ved iltning og 
filtrering.

Nitrat 
mg NO3/l

0,568 Ingen grænse 50
Nitratindholdet er faldet fra et 
niveau på mere end 15 mg/l i 
perioden før år 1990

Nikkel g Ni/l 0,3 Ingen grænse 04 Boring 2  oringskontrol
2.3.2017

Hårdhed odH 19,9 Afgang værk 11.12.2019.
1983173-726879

En hårdhed på 17,1odH 
betegnes som hårdt vand. 

Bam Pesticider 
g/l

0,03
<0,01

0,1
Drikkevandet er undersøgt for 
35 forskellige stoffer uden spor 
af pesticider

Kimtal ved  
37 oC Pr. ml

Ikke målt 20  
på ledningsnet

Bakterier der kan vokse ved 
37 oC.

Kimtal ved  
22 oC pr. ml

ledningsnet
4 kl. 8,40  
0 kl. 9,50

Målt på afgang 
Vandværk

200 på ledningsnet
50 afgang Vandv.

Bakterier der kan vokse ved 
20-22 0C.

E coli og coliforme 
bakterier Pr. 100 ml

0 Ingen grænse 0
må ikke findes

E coli og coliforme bakterier 
må ikke forekomme i 
drikkevandet.

Analyseresultater
Udvidet Vandprøve på ledningsnet nr. 1983170-726874 udtaget den 11.12.2019 kl. 9.45

Desphenyl-Chloridazon: 0,05 langt under grænseværdi. 
Det nye pesticid: 1, 2, 4, Triazol 0,01 yderlig 43 prøver intet påvist.

Formand: 
Holger Klausen 
Tlf.  6229 1719

Kasserer: 
Kurt Poulsen
Tlf. 6267 1727

Vandværksbestyrer:
Hansen og Pedersen 

Tlf. 6265 1682
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Vi kan nu her næsten halvvejs inde i 
sæsonen, se tilbage på det mærke-
ligste cykelår til dato. Året startede 
helt vildt ud, vi skulle den 7. marts 
afholde det første officielle DM i 
e-cykling under Danmarks Cykle 
Union. E-cykling skulle i dette forår 
vise sig, at blive mere aktuelt end 
nogenside.
Så alle sejl var sat, og der skulle 
holdes en cykelfest - dette lykke-
des helt bestemt.

Da vi slog dørene op den 7. marts 
var vi klar. Gislev Hallen summede 
af spænding - blandt de 32 ryt-
tere, der havde kvalificeret sig og 
i det man trådte ind i hallen, var 
man ikke i tvivl, her skulle der kø-
res cykelløb. Henover dagen sør-
gerede e-Cykle Klub Danmark, 
at eventen også kunne følges via 
live-stream. Som afslutning på 
dagen og 3 etaper senere, kunne 
vi hylde den første danske mester 
i e-cykling.

Dette skulle vise sig, at blive sid-
ste sports begivenhed i lang tid 
i Danmark, da det jo som vi alle 
ved, var netop i ugen efter, at DK 
lukkede ned.

Ude på landevejen, var det nu hel-
ler ikke muligt, at cykle sammen 
i gruppe, som vi plejer. Så vores 
normale opstartsdag, hvor alle 
medlemmer mødes og slår sæso-
nen i gang, var ikke en mulighed. 
Heldigvis viste det danske forår 
sig fra sin bedste side. Så nu hed 
det cykling ”Sammen, hver for 
sig”, men vi manglede vores fæl-
lesture og hyggen ved det.

Heldigvis, da vi nåede frem til den 
19. maj, så var genåbning af DK 
stille og roligt i gang. Her åbnede 
muligheden for, at vi igen kunne 
mødes, dog i mindre grupper. 
Dette betød, at vi lavede et setup, 
så de forskellige grupper måtte 
mødes forskellige steder i byen. 

Det har været en selvfølgelighed, 
at opstart er sket efter retnings-
linjer og regler ifølge DCU. 
Der skal fra formandens side, lyde 
en stor ros til vores medlemmer, 
for deres imødekommenhed, over 
for de lidt ændrede ramme for, 
hvordan vi nu cykler sammen. 
Det har selvfølgelig skabt kæm-
pe glæde, at vi igen kunne rulle 
ud sammen. Men i modsætning 
til de fleste andre sportsgrene, 
har vi jo igennem hele nedluk-
ningen, kunne holde formen ved 
lige ”sammen, hver for sig”, så de 
fleste havde fået sat rigtig mange 
kilometer på cykelkontoen.

Motionscykelløb bliver det nok 
ikke til så meget af i denne sæson, 
mange af de store mål, som vi ple-
jer at have, er ligesom så meget 
andet også udskudt til 2021, lige-
som den cup, som klubben plejer 
at være repræsenteret i, køres 
heller ikke i denne sæson.
Vi håber, at den danske sommer 
vil byde ind med rigtig mange sol-
skinstimer og rigtig mange gode 
oplevelser på cyklerne.

Johnny Hansen

››  S A M M E N  H V E R  F O R  S I G 

GIF Cycling
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At flytte midlertidigt til Grønland er 
en stor beslutning af mange årsa-
ger - nok mest på grund af afstan-
den og det faktum, at det er første 
gang både Robin og jeg (Katrine) 
flytter hjemmefra. 

Med det sagt, er der også stor 
forskel på, hvordan Robin og jeg 
har opfattet det at flytte herop. 
Jeg savner familie og venner - og 
det faktum, at man bare lige kan 
mødes til aftensmad - en del mere 
end, hvad Robin gør. Ikke fordi 
Robin ikke savner sin familie, men 
”vi kommer jo hjem igen!” og jeg i 
bund og grund måske bare er mere 
socialt anlagt, end Robin.

Robin har været heroppe siden 1. 
august 2019 og arbejder i Brugsen i 
Qinngorput, hvor han er teamleder 
for ferskvareafdelingen. Det er me-
get anderledes end hjemme i Dan-
mark. Fx er tilgængeligheden af 
varerne vanskelig, hvor man i Dan-
mark kan bestille varer (næsten) 

fra dag-til-dag, kan man heroppe 
bestille varer og forvente ankomst 
2-4 uger senere. Dernæst kommer 
prisforskellen på varerne. Grundet 
de høje sukker- og alkoholafgifter 
koster én flaske vin fx det samme 
som seks flasker (på tilbud vel og 
mærke) kan koste hjemme i Dan-
mark. Desuden er der fragtpriser-
ne, som er en del dyrere grundet 
fx ferskvarer, som skal fragtes hur-
tigere end de 2-4 uger det tager 
med skib. Desuden er køb og salg 
af alkohol ikke muligt på søn- og 
helligdage og efter kl. 20, som det 
ellers er i Danmark.

Jeg, Katrine, er flyttet herop 14. 
april 2020. Jeg var heroppe for og 
besøge Robin i oktober sidste år, 
hvor tre uger blev til godt to må-
neder, da jeg var super heldig og 
få arbejde på NIF (Nuuks interna-
tionale Friskole). Her er jeg så hel-
dig at være blevet genansat, som 
både pædagogmedhjælper i Nuan 
(SFO’en), lærervikar og støtte i 
skoledelen.

Da jeg først blev ansat på en inter-
national friskole, var tanken egent-
lig ”åh nej, hvad sprog snakker de? 
Dansk, engelsk eller grønlandsk?” 
Men der bliver snakket alle tre 
sprog - til mit held. Alle mine kolle-
ger snakker dansk og ca. halvdelen 
snakker grønlandsk - og os der ikke 
gør, forsøger ihærdigt at få lært de 
mest væsentlige gloser som mor, 
far og vi ses - anaana, ataata og 
takuss.

Mange går nok med forventningen 
om, at når man flytter til Nuuk, sker 
transporten med hundeslæde og 
kommunikationen med brevdue.

››  K A T R I N E  &  R O B I N 

Livet i Nuuk
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De forventninger kan man godt 
pakke væk igen. Der er det samme 
som hjemme i Danmark ift. butik-
ker, storcenter, natklubber, restau-
rationer osv. Dog en del dyrere by-
tur. Nuuk er ift. indbyggertallet på 
størrelse med Nyborg - ca. 18.000 
indbyggere. Her er de primære 
transportformer bus og bil - og nok 
mest bus. 

Mange heroppe vælger at nedprio-
ritere bil og en stor lejlighed til for-
del for en stor båd - hvilket man jo 
godt forstår med al den flotte natur 
man kan komme ud og se i båd! Bus-
ruterne har 3 busser med samme 
rutenummer, som derfor kører hvert 
tyvende minut. Så bus er klart at 
foretrække heroppe, frem for i DK, 
hvor de ”kun” kører én gang i timen. 
Desuden er der kun 3 busruter. 
Derudover er det sådan, at man 
kan gå rundt til alt i Nuuk, og man 
kan ikke komme herfra medmindre 
man har en båd eller sætter sig ind i 
et fly eller en helikopter - og de sid-
ste to gør man ikke så ofte, da det 
er relativt dyrt og rejse i Grønland.

Derudover er der en helt fantastisk 
natur heroppe, som i de fem lyse 
måneder der er heroppe årligt, gi-
ver god anledning til nogle gode 
gåture. Vi bor ude i den nye bydel af 
Nuuk som hedder Qinngorput. Her 
bor vi med udsigt til hav og ”Store 
Malene”, som vi begge har til gode 
at gå op af - det er det største fjeld 
i Nuuk. Når vi går ud ad hoveddøren 
og rundt om bygningen kan vi også 
se ”Lille Malene”, som er det andet 
største fjeld i Nuuk, hvor Robin har 
nået at være oppe, mens jeg stadig 
har det til gode. 

Derudover har vi en lille halv times 
gang ud til Verdens ende som er 
”enden” af Qinngorput. Hvis man 
som turist eller tilflytter til Nuuk, 
og gerne vil ud at opleve landet, 
er det muligt at booke turer med 
for eksempel Nuuk Water taxi, som 
sejler ud på blandt andet 
hvalsafari, fjordture og 
til Qooqut, som er en 

restaurant, der ligger et par timers 
sejlads ind i Nuuks fjord, hvor man 
har mulighed for at fange sin egen 
aftensmad og få den tilberedt på 
restauranten af deres kokke.

Takuss
Robin og Katrine
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Er du vores nye kasserer? 
I Gislev Idrætsforening søger vi et 

supermenneske: 
Den næste KASSERER 

 
Gislev Idrætsforening er paraplyen over hele områdets 
sports- og idrætsliv. Vores tilbud er mange, med fokus 
på især breddeidrætten. Vi er stolte af, at vores 
foreningsstruktur gør det muligt, med meget kort 
beslutningsvej, at igangsætte nye tiltag, både 
sportslige og kulturelle. 
Du vil blive en del af hovedbestyrelsen, som består af 
formand, kasserer og næstformand. 
 

Personen til posten skal opstilling 
og vælges på den ordinære 
generalforsamling, torsdag d. 19. 
marts kl. 19-20.30.

Vi søger: 
• En der er god med tal og regnskab. 
• En der kan holde styr på medlemssystem. 
• En der sørger for indberetninger til kommune. 
• En m/k der har lyst til at være en central del af 

idrætten i Gislevområdet, med godt humør, en 
vis grad af fleksibilitet, og frivillighedens glade 
tilgang. 
 

Er det dig vi søger? Så kontakt vores formand: 
Heide Munk, mTlf: 3113 1902 eller eMail: formand@gislev-if.dk 

Vi er jeres hjemmebane 
Vi er klar - efterhånden som landet åbnes. 

Efter mere end 2 måneders nedlukning, afstand, håndsprit og vildt mange begrænsninger, er 
vi stadig jeres lokale forening med sport og motion. 

Til jer alle skal lyde en KÆMPE TAK, for jeres forståelse, jeres fortsatte interesse, og fordi I viser 
hvor meget I glæder jer til at komme i gang igen. 

Vi har fulgt alle de retningslinjer fra staten og div. forbund. Det har naturligvis betydet, at alt 
har været stille, individuelt, på afstand. 

Men, nu åbner landet igen, og Gislev Idrætsforening er klar når vi må - med retningslinjer. 
Vi udnytter rammer max - SAMMEN. 

Sammen med GISLEVhallen søger vi muligheder, så alle hurtigt er tilbage 
på fuld kraft. 

Følg med på vores Facebook, hjemmeside, og LysAvisen i Superbrugsen 
for seneste nyt fra aktiviteterne. 

 
Vi har savnet jer alle, og glæder os til at få jer tilbage på hjemmebanen. 

 

Vi har rammerne - SAMMEN fylder vi dem ud!  
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Hvad er SkumTennis? 
og er det noget for DIG? 

Tennisregler, på badmintonbane og med specielle skumbolde. Udstyret er 
indkøbt, så det er nu en mulighed i Gislev IF. 

 

Er du klar, så kontakt vores formand: Heide Munk, 31131902, 
formand@gislev-if.dk 

Så strikker vi et godt tilbud sammen! 
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››  N E R F ,  G I '  D E N  G A S - F E S T E N  O S V .

Nyt fra Gislev Hallen

Gislev Hallen har været lukket si-
den starten af marts, hvor Stats-
ministeren har lukkede resten af 
landet ned. 

Derfor blev det en brat afslutning 
på indendørssæsonen, og til en 
aflysning af vores NERF-arrange-
menter her i foråret. 

Derudover har vi måtte flytte Gi’ 
den Gas-festen til den 21/11 2020.

Gi’ den Gas-festen bliver i 2020 
til en julefrokost. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen til et brag af en 
fest. I kan følge nyt om festen på 
Facebook samt på oplevgislev.dk.

Gislev Hallen afholder i oktober 
måned også foredrag med Chris 
MacDonald. Mere herom senere.

Vores generalforsamling måtte 
også udsættes, og den afvikler vi 
efter planen den 26/8 2020 sam-
men med GIFs generalforsamling. 
Vi byder jer alle på stegt flæsk og 
persillesovs, og derefter går vi i 
gang med generalforsamlingerne.

Gislevhallens regnskab for 2019 er 
en kompliceret størrelse

Årsrapporten udviser et overskud 
på 718.300 kr. og dette virker jo 
meget voldsomt i forhold til hvad 
der har været af forhistorie. 
Regnskabet er dog påvirket af et 
tilskud på 353.433 kr. som dækker 
afdrag på hallens kreditforenings-
gæld samt en regulering af hal-
tilskuddet  som vedrører 2018 på 
112.591 kr. 

Omkring kreditforeningslånet blev 
der i forbindelse med kommune-
sammenlægningen lavet en aftale 
med FMK om, at de haller som hav-
de gæld får en tilskud svarende til 
betalingen af renter og afdrag på 
gælden.

Alle haller i FMK bliver derfor stillet 
som om de var gældsfrie.
Tilskud afvikles efterhånden som 
gælden nedbringes.
Regnskabsmæssigt betyder det 
at tilskuddet til afdrag på gælden 
optræder som en indtægt i regn-
skabet.

Det reelle overskud for 2019 ren-
set for disse poster udgør derfor 
252.276 kr.

Vi glæder os til at åbne Gislev Hal-
len op igen, så snart det er muligt.
Vi håber, at se mange til general-
forsamlingen og til efterårets ar-
rangementer.
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Gislev IF Gymnastik og Dans er i gang med at planlægge kommende sæson. 

Vi kan allerede nu se, at hvis vi 
på sigt skal have voksne trænere 
(gerne i alderen 25+) på holdene de 
kommende sæsoner, så er det nu, 
vi skal have nye kræfter ind.

Så går du med en spirende træner-
drøm i maven, så er det nu, at du 
skal melde dig som hjælper. 

Du får mulighed for at blive lært 
op i trænerrollen og bliver tilbudt 
kurser, så du er klædt godt på til 
opgaven. 

Du kommer ikke til at stå alene med 
ansvaret i hvert fald i kommende 
sæson. Hvis der ikke kommer nye 
kræfter ind NU, så risikerer vi at 

måtte nedlægge hold pga. mangel 
på trænere. Vi mangler trænere til 
alle børneholdene.

Kontakt Bjørn tlf. 4075 0958
Vi håber, at vi ses!

 
Gislev IF Gymnastik og Dans

››  G I F - G Y M N A S T I K  O G  D A N S

Opråb – efterlysning



Som studerende på fotojournalist-
uddannelsen ved Danmarks Me-
die- og Journalisthøjskole fik jeg 
muligheden for at tage et halvt års 
udveksling i udlandet. Jeg søgte 
en plads på fotoskolen Pathshala 
– South Asian Media Institute i mil-
lionbyen Dhaka i Bangladesh. En 
plads, som jeg heldigvis fik. 

Bangladesh er et af de tættest 
befolkede lande i verden med en 
svimlende befolkningstal på næ-
sten 170.000.000. Og alle de men-
nesker befinder sig på et areal, der 
kun er omkring tre gange større 
end Danmark. 
For at gøre det en smule mere jord-
nært, betyder det, at der i Gislev 
skulle bo 11.000 mennesker. Det er 
næsten dobbelt så mange som i 
storbyen Ringe. 

Jeg ankom efter en 24 timer lang 
flyvetur midt i monsunen. Med en 
temperatur og luftfugtighed der 

føles som en sauna, blev det plud-
selig banket direkte på plads, at jeg 
var på fremmed grund. 
Det var første gang på egen hånd 
ude og rejse, og længere væk end 
jeg nogensinde har været, så ner-
vøsiteten begyndte naturligvis at 
boble en lille smule, da jeg drøner 
fra lufthavnen mod min lejlighed i 
en skrammelkasse af et Uber-lift. 

Hjemmefra havde skolen hjulpet til 
med at arrangere bolig i Dhaka. Jeg 
blev derfor indkvarteret i området 
Dhanmondi, som er et overvejende 
lokalt befolket område, sammen 
med et bengalsk par, Turjo og Na-
fiza (hvor Turjo ankom fra Danmark 
en måned før mig, da han havde 
studeret ved journalisthøjskolen i 
Aarhus) og Utkarsh, som var ud-
vekslingsstudent fra Indien.
Efter en turbulent tur fra lufthav-
nen ankommer jeg, som aftalt med 
Utkarsh, til det lokale hospital hvor 
han vil hente mig. 

››  M A T H I A S  F R E D S L U N D  H A N S E N 

Fotojournalistuddannelsen 
Hvad der på det tidspunkt ikke 
er gået op for mig, da jeg smæk-
ker døren til bilen, er at jeg ingen 
dækning har på min telefon. Alene, 
en lille smule skræmt, og ufattelig 
træt efter den lange flyvetur, skal 
jeg nu bede om hjælp, i et land, hvor 
kun en lille procentdel snakker en-
gelsk. Dette mens hele områdets 
øjne hviler på mig, fra te-handleren 
og kunden, forbipasserende, rick-
shaw puller, og hvad ved jeg. Efter 
en lille times tid får jeg endelig fat 
i Utkarsh og 5 minutter efter kom-
mer han efter mig gående med 
åbne arme og et stort smil – det 
var fra første sekund som at møde 
en gammel ven. 

Bangladesh har kæmpet hele dets 
liv. Til lige efter 2. verdenskrig var 
det en del af den britiske koloni: 
det britiske Indien. Da Englænder-
ne trak sig fra området, blev hvad 
der nu er Bangladesh, givet til Pa-
kistan, og landet hed altså Østpa-
kistan indtil 1971, hvor en blodig 
borgerkrig udspillede sig, og hvor 
mange millioner bengalere måtte 
flygte fra Bangladesh til Indien. 
Uafhængighedslederen, Sheikh 
Mujibur Rahman, blev fængslet af 
Pakistan under borgerkrigen men 
løsladt efter at Indien greb ind i 
krigen med fordel for Bangladesh. 
Sheikh Mujibur Rahman, som også 
bliver kaldt ”Father of the nation”, 
blev den første officielle statsmini-
ster i Bangladesh.
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Jeg kunne skrive meget om de ting, 
jeg oplevede i Bangladesh. 

De mange situationer, hvor en op-
vækst i en mindre dansk landsby 
virkede utrolig fjern. 

Hvordan bilernes dytten gav mig 
hovedpine. Hvordan luftforurenin-
gen i Dhaka gav mig halsbetæn-
delse. Og hvordan det føles at være 
et omvandrende neonlys, som hvid 
mand i et turisttomt land. 

Jeg kunne også skrive om alle de 
gode oplevelser. 

Om maden, der gav sved på pan-
den og smagte himmelsk, eller om 
de gange (og dem var der vitterligt 
rigtig mange af), hvor fuldstændig 
fremmede mennesker bød mig på 
en snak om verdenssituationen i et 
bengalsk perspektiv over en kop af 
den lokale te.

Jeg kunne også skrive om det 
smukke i at tage til det sydlige 
Bangladesh og vandre op og ned 
ad verdens længste strand i næ-
sten 14 dage uden hverken mål el-
ler retning ud over at følge kysten 
og bølgernes skvulp.

Men det vil jeg ikke. Jeg var som 
sagt taget derned for at studere 
på en af Sydøstasiens bedste fo-
toskoler. 

Et par uger efter min ankomst, hvor 
jeg prøvede at falde på plads i den-
ne nye virkelighed startede skolen. 

Jeg fulgte en lokal klasse på deres 
sidste semester. Det var projektba-
seret undervisning, og jeg lavede 
igennem mine knapt 6 måneder 
dernede 3 større projekter. Og 
derfor vil jeg hellere vise, hvad jeg 
lavede frem for at skrive om det. 

www.mathiasfredslund.dk
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Flagermus i Bangladesh
I udkanten af Dhaka bor en gruppe blinde drenge sammen 
på et kollegie tilknyttet Berdo skole, en skole og NGO der 
arbejder for bedre forhold i Bangladesh for mennesker 
med handikap. De bliver undervist på den tilhørende skole 
i etagen under kollegiet. Her får de de mest nødvendige 
redskaber til at kunne overleve i Bangladesh. 

Et land, hvor der ikke bliver taget nogen hensyn til personer 
med et handikap. Da jeg hurtigt måtte indse, at det ikke gav 
interessante billeder at følge eleverne i skolen, gav det mig 
muligheden for at sætte mig mere ind i drengenes forhold til 
hinanden og deres eget handikap.
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Fish Vacation
Cox’s Bazar er et af 
Bangladeshs turist-
hotspot. Bengalere 
valfarter i ferier og på 
helligedage mod verdens 
længste strand, der 
slutter ved grænsen til 
Myanmar. 

Jeg har valgt at fokusere 
på de lokale i området 
i en slags fotografisk 
dagbogsform, hvor 
billederne som sådan 
ikke har tilhørsforhold til 
hinanden. 

De lokale som ud over 
de mange turister der 
kommer til området, 
også er værter og vidner 
til verdens største 
flygtningelejr, Kutupalong 
Flygtningelejren, med 
internt fordrevne 
Rohingya-muslimer i 
Myanmar. 
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Som så mange andre blev Gislev 
Revyen også ramt af Corona-vi-
russen i år. Vi må jo nu konstatere, 
at vi ikke kommer til at lave flere 
forestillinger af Gislev Revyen 
2020. Heldigvis kan vi stadig se 
tilbage på en vinter med succes. 

Vi kan simpelthen ikke takke pub-
likum nok, som mødte talstærkt 
op til vores premiere. Vi have en 
lørdag aften med godt humør, 
masser af hygge og god omsæt-
ning. Vi oplevede, at publikum 
havde taget det gode humør med 
i byen og havde en dejlig aften i 
Gislev Forsamlingshus. 

Det var især dejligt at se så man-
ge unge mennesker støtte op om-
kring vores stolte tradition! 

Dette betyder også, at vi igen har 
mulighed for at lave Gislev Revy 
til vinter!

Vi er jo selvfølgelig lidt skuffede 
på revyholdet, da vi rigtig gerne 
ville have lavet vores forestilling 
nummer to, men sådan blev det 
ikke i år.

Gislev Revyen har oplevet en 
rigtig god opbakning fra Gislev 
Forsamlingshus, både hvad an-
går kommunikation og praktisk 
hjælp, så vi er rigtig glade for, at 
vi er blevet en del af dette sam-
arbejde. Vi har her i forsomme-
ren haft arbejdet i kælderen på 
at rydde op, sortere og smide ud. 
Det har pyntet gevaldigt på vo-
res faciliteter, så vi er klar igen i 

slutningen af 2020 til at smøge 
ærmerne op og igen skabe en su-
per god revy.

Allerede nu kan vi afsløre, at pre-
mieren løber af stablen lørdag 
den 6.marts 2021, og vi har en 
forestilling torsdag den 11. marts 
2021. Hvis nogen sidder med en 
lille forfatter i maven eller har ide-
er til, hvad der skal tages under 
kærlig behandling til den kom-
mende Gislev Revy, så er I mere 
end velkomne til at kontakte Lou-
ise Gotfredsen på mail: louise@
vinge.dk eller på tlf. 2225 5477.

Rigtig god sommer til  
Jer alle sammen!

Louise Gotfredsen, instruktør

››  G I S L E V  R E V Y

Sikken en sæson
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Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk

Vi har hjulpet erhvervslivet og landbruget med værdi-
fuld rådgivning siden 1919. Erhverv udgør halvdelen 
af vores forretning, og drives af fem erhvervsrådgivere 
med et stærkt, lokalt kendskab. Vi værner om vores 
korte beslutningsveje og kan derfor hurtigt hjælpe dig 
– uanset hvilken branche du er i. 

Erhvervsafdelingen...
hvad kan jeg hjælpe 
med? 
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HESTEHAVEGAARD 
- INVITERER TIL VANDRETUR I ÅDALEN

Fredag den 25. juni 2020 kl. 19.00
Vi mødes foran stuehuset (Ørbækvej 80) 
og herefter guider Jens Harrekilde en tur.

Turen varer ca. 1 time og afsluttes med et 
lettere traktement på terrassen.

Tilmelding på tlf. 4073 1949 eller  
info@jersey.dk senest d. 22. juni

(navn, telefonnummer, E-mail og antal) 
Husk fornuftig påklædning til vejret!

Der tages forbehold i forhold til retningslinierne i forbindelse med Coronaen

45



- Digital konceptudvikling
- Identitetsdesign
- Hjemmeside / webshop løsninger
- SoMe strategi

Vil du også være 
flyvende online?

FauerWeb, Bygmestervej 6, 5854 Gislev - 28 67 59 25 - fauerweb.dk
mailto@fauerweb.dk - søg også fauerweb på de sociale medier :)

Line hjælper med: Grafisk design, hjemmesider, 
mail, facebook, Instagram, LinkedIn, Google o.m.a

FauerWeb
O N L I N E   M A R K E T I N G   B U R E A U

 
 

 
 

 

 
 

 
      

 

››  G I S L E V  S E N I O R K L U B  F Y L D E R  6 5 !

65 er en god alder
Alderen har det med at rykke sig. 
Som barn føles alle på 18 vældig 
gamle. 

Når man selv er blevet myndig, kan 
man stadig se overbærende på 
sine forældre, som man bestemt 
ikke vil efterligne. 

Vi kan let finde billeder af nedslid-
te ældre, måske vores oldeforæl-
dre, som har ladet sig forevige til 
eftertiden. Nu om dage er 65 en 
virkelig god alder. Mange er fri for 
lønarbejdets krav og er selv herrer 
over deres tid. 

Sådan er det også i Gislev og om-
egn. Friske mennesker er aktive i 
byens foreninger. Der knokles for 
scene, hal og forsamlingshus.

Alle de aktive mennesker betyder 
en ændret kurs i de foreninger, der 
traditionelt arbejder for ældres in-
teresser. Vores lokale pensionist-
klub har da også skiftet navn til 
Gislev Seniorklub i 2019. 
Alle kan nu melde sig ind uanset 
alder. Vi i bestyrelsen arbejder på 
at være i takt med tiden og være 

lydhør overfor medlemmernes be-
hov. Det bliver festligt at fylde 65 
til efteråret. Vi håber virustiden er 
forbi til september, så vi kan nyde 
samværet i vanlig fin stil den 11. 
september 2020. 

Der bliver dejlig mad, levende mu-
sik og underholdning.

Her følger et billede af vores nuværende bestyrelse:
Per Hansen er nyvalgt formand. Øvrige er Ruth Madsen, 
Gerda Jørgensen, Birthe Jørgensen, Poul Andersen, 
Sonja Jørgensen og Carsten Lykke Jensen.
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11. SEPTEMBER: 

65 års fest i 
forsamlingshuset 
Ryslinge Pensionistforening og Kværndrup 
Seniorklub er også inviteret. Flot fest med 
mad, musik, dans og underholdning. 

Nærmere om pris og tilmelding 
v. Per Hansen tlf. 6124 5667 eller  
Sonja Jørgensen, tlf. 6229 1615.

15. SEPTEMBER:

Svampetur 
med Sven-Erik 
Christensen. 
Mød op til afgang i personbiler fra Gislev 
Kirke kl. 10.00. Ingen tilmelding, men husk 
kurv, madpakke og drikkelse.

8. OKTOBER KL. 19.00

Fortælling og 
billeder Caminoen
I CAFEEN PÅ NØRREVÆNGET: 

Fortælling og billeder fra en lang travetur 
på Caminoen ved bysbarnet Sven-Erik 
Christensen. Tilmelding v. Sonja Jørgensen, 
tlf. 6229 1615 eller Ruth Madsen, tlf. 5126 5811 
- senest den 4. oktober.

21.OKTOBER KL. 17.30

Ostebord med musi-
kalsk underholdning
I CAFEEN PÅ NØRREVÆNGET: 

Oplysninger om pris og bindende tilmelding 
hos Per Hansen, tlf. 61 24 56 67 eller Gerda 
Jørgensen, Tlf. 20 53 8013 - senest den 14. 
oktober.

19.NOVEMBER KL. 14.30

Revysange med underholdningsgruppen
I CAFEEN PÅ NØRREVÆNGET: 

Revysange med underholdningsgruppen fra 60+. De spiller og synger med os, men opfor-
drer alle til at synge med uanset, hvordan stemmen lyder. Tilmelding v. Poul Andersen, tlf. 
6085 4092 eller Birthe Jørgensen, tlf. 2945 0171 - senest den 14. november.

NB: Hvis det bliver muligt, gennemføres en tur til Kongsdal åben Have i august.

Arrangementer 
I GISLEV SENIORKLUB I EFTERÅRET
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Grundet Corona-krisen er alle 
generalforsamlinger og årsmøder 
blevet udsat.

Der er derfor nu et stort efterslæb, 
som skal indhentes, og der bliver 
trængsel på mødedagene. 
Vi har derfor i lokalrådet besluttet, 
at vi udsætter årsmødet til 2021, 
så vi får et 2-årigt årsmøde i marts 
2021. Lokalrådet har i løbet af året 
orienteret om de forskellige sager, 
som vi arbejder med, og det er sa-
ger, som fortsætter i det/de kom-
mende år.

I store træk drejer det sig om Bo-
fællesskabet Smedeager, Byfor-
skønnelse/Landsbyplan, Ådalhu-
set, Borgerbudget, Organisering af 
Mit Midtfyn, Organisering af frivil-
ligheden i Gislev, Gislev by Night og 
øvrige arrangementer i byen, hvor 
Lokalrådet deltager.

Lokalrådets sekretær Louise Hjort-
sø, som er formand for Gislev Fri-
skole har ikke ønsket at forsætte i 
Lokalrådet, nu hun var på valg pga. 
mange andre og store arbejdsop-
gaver.

Forretningsmæssigt har Lokal-
rådet givet Louise tilladelse til at 
træde ud og Winnie Tang Petersen 
have stillet sit mandat til rådighed 
ved valget. 
Vi har derfor tilladt at lade Win-
nie indtræde i Lokalrådet med sin 
arbejdskraft uden dog formeldt er 
valgt. 

Lokalrådet takker Louise for hen-
des store arbejdsindsats og loyale 
samarbejde gennem årene.

Gislev Lokalråd / AP fmd.

››  Å R S M Ø D E  I 

Lokalrådet 2020
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Vi er et dyreinternat som tager sig 
af dyr, som folk af den ene eller 
anden årsag ikke kan have mere. 
Ligeledes har vi hunde- og katte-
pension.

››  D Y R E I N T E R N A T E T

Husdyrenes Vel

Hovedvejen 46 - 5750 Ringe
www.husdyrenesvel@mail.dk eller 
www.husdyrenesvel.dk

LV TRANSPORT LEVERER:LV TRANSPORT LEVERER:
- lige til døren i små og lidt større portioner.

Har du brug for maskinarbejde med knæklæsser m/fører klarer vi også det med Kubota 280: 
Udstyr overfaldsgrab, skovl, gafler, fejekost m/opsamler og slagleklipper evt. til folde.

LV Transport Aps

Ørbækvej 70 . 5854 Gislev
Tlf: 40 68 17 84

Lvtransporten@gmail.com

SAND FLIS STEN GRUSBRÆNDE TRÆPILLER

Vi kører i  
små biler og  
kan komme 
 ind uden at 
ødelægge 

noget.

Vi udlejer 
ligeledes  

trailere store 
og små 

lukkede samt 
maskintrailere!
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Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie

 S T O R T  U D V A L G  FISKARS CLASSIC

HAVEREDSKABERHAVEREDSKABER

HAVESPADE EL. GRAVEGREB

FRIT VALG

359,-

ROEHAKKE 
EL. KULTIVATOR

FRIT VALG

179,-

Gislev Antenneforening  
Afholder forsinket ordinær generalforsamling 

i Gislev-Hallens Cafeteria: 

FREDAG d. 10/7-2020 kl. 19.00 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 
10 dage før. Gerne på mail:  

formand@ga-net.dk 

Dagsorden offentliggøres på vores hjemmeside: 

www.gislevantenne.dk 
Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding på: formand@ga-net.dk  
eller SMS til 52 41 96 59 

 Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 
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Slutningen nærmer sig på vores 
3-årige Erasmus+ projekt: 
I Am We – We live in community

I marts måned skulle vi have været 
på den sidste elevrejse til Rumæ-
nien. Desværre fik Corona-pan-
demien indflydelse på, hvordan 
vores projekt med skoler i Polen, 
Rumænien, Italien og Grækenland 
skulle afsluttes. 

Flyrejsen og togbilletterne var for 
længst bestilt, både elever og læ-
rere glædede sig og havde fået 
lavet alt hvad vi skulle fremlægge 
og så blev landet lukket ned. Plud-
selig gik alt i stå – vi kunne ikke 
finde ud af, om vi måtte rejse, om 
vi kunne rejse og om vi i det hele 
taget turde rejse… Det endte des-
værre med, at rejsen til Rumænien 
blev aflyst. 6 elever havde ellers 
glædet sig, men det hele endte 
med, at vi har lavet fælles ting, 
men hver for sig.

Vi havde ellers set ”frem” til en 
meget lang rejsedag med flere fly-
skift – afsluttende med en 5 timers 
togtur fra Bukarest til Barlad. Vi 
skulle have præsenteret vores rej-
seplan og vist vores film om Gislev 
Friskole og Gislev by.

Vi skulle have været på flere mu-
seumsbesøg, besøgt Bujoreni 
Kloster, lært om de geografiske 
omgivelser og de kulturelle tra-
ditioner, der er omkring Iasi, vi 
skulle have lavet en afsluttende 
fotoudstilling for IAW-projektet, 
arbejdet med en IAW-ordbog, 
deltaget i undervisningen i Ru-
mænien, og brugt godt et døgn 
i hovedstaden Bukarest, før turen 
igen gik til Danmark.

››  W E  L I V E  I N  C O M M U N I T Y

Erasmus + I Am We

Alt i alt gik vi glip af en stor ople-
velse sammen med vores venner 
fra Polen, Grækenland, Italien og 
Rumænien. 

Det er ikke altid alt går som vi har 
tænkt og planlagt – vores projekt 
handler om at være en del af et 
fællesskab og det kan vi da sige vi 
har været i dette projekts afslut-
ning.  I stedet har vi lavet opgaver 
hjemmefra. Vi har taget billeder 
af vores ”Corona-hverdag”, lavet 
IAW-regn-buer.

Sammen men hver for sig.

Nu er det så bare spændende om 
lærerne kan mødes i Danmark i 
august for at skrive rapporten til 
EU færdig.

Mette Kristensen - Gislev Friskole
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 28. Maj, 18. Juni og 27. August 

Bodil og Erik Kildegaard åbner 
også i år deres værksted for at 
vi kan samles om HISTORISKE 
KØRETØJER.

Det er blevet noget der samler 
folk fra hele fyn, der har været op 
til 130 køretøjer på en aften, så 
sæt kryds i kalenderen.

Kom og vær med til nogle hygge-
lige aftener, det er for alle med eller 
uden køretøj.

Vi glæder os til at se jer.

Bodil og Erik, Birgit og Torben, 
Lone og Palle, Palle J, Bjarne,  

Pia og Søren

››  H I S T O R I S K E  K Ø R E T Ø J E R  I  G I S L E V 

130 køretøjer fra hele fyn

Gør dit for Sandager genbrugsplads!
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››  S T O R T  J U B I L Æ U M 

35 år i Dorthes Modeklip
 

Dagen blev som sådan ikke fejret, 
men en masse søde kunder, ven-
ner og bekendte kom alligevel med 
blomster og gaver.

Lilly på billedet her, er en af de man-
ge kunder, som har fulgt mig i alle 
disse år, det knytter nogle stærke 
bånd. 

Vi har droppet vores fastnet tlf. og fået nyt telefonnr. 6019 2126

Mandag lukket

Tirsdag/Onsdag  
kl. 9.00-17.30

Torsdag  
kl. 9.00 - 14.00

Fredag  
kl. 9.00-19.00

Lørdag  
kl. 8.30-13.00

Lilly kommer hver fredag morgen kl 
9.00 og får vasket sit hår og sat det. 

Den flotte blomst fik jeg af Lilly den 
7. marts.
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Trods coronakrisen er stemningen stadig god  
i vores herlige cykelklub i Gislev

G I S L E V  C Y C L I N G

Sammen hver for sig!



   

 

 

Murer Søges  

 

Vi søger en faglært Murer med 
tiltrædelse hurtigst muligt. 

Jobbet kræver man kan arbejde 
selvstændigt og effektivt. 
Du får egen bil og gode kollegaer, 
som du i samråd med, planlægger 
og udføre de daglige 
arbejdsopgaver. 
Vi udfører alt fra små 
forsikringsskader til nybyggeri. 
Du velkommen til at kontakte os 
på tlf 22 88 56 12. 

55



...stedet hvor børn trives 
VELKOMMEN TIL TINA’S PRIVATE PASNINGSORDNING 

Tina Christiansen 
Ørbækvej 18 - Gislev 
Tlf.: 40.59.42.58 www.privatpasningsordninggislev.dk 
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T E L E F O N L I S T E  F O R E N I N G E R
Forening v/ E-mail Telefon
Gislev Antenneforening Jan Christiansen formand@ga-net.dk 5241 9659
Gislev Erhvervsforening Dorthe Milland milland@ga-net.dk 4088 5219
Gislev Forsamlingshus Poul Kirkeskov Pedersen gislev.forsamlingshus@gmail.com 4021 1297
Gislev Hallen Tanja Kromann Clausen tkc@nyborg.dk 3123 6972
Gislev Idrætsforening fmd. Heide Munk formand@gislev-if.dk 3113 1902
 Kasserer Jytte Johansen kasserer@gislev-if.dk 2486 9819
 Badminton Heide Munk badminton@gislev-if.dk 3113 1902
 Bordtennis Lars Hedegaard bordtennis@gislev-if.dk 2047 6817
 BorgerBiblioteket Gislev  bb@gislev-if.dk
 Cafeteriet i Gislev Hallen Mona Bønløkke ghc@gislev-if.dk 5237 0229
 Cycling + Spinning Johnny Hansen cycling@gislev-if.dk 2890 0860
 Fodbold Lars Bie Hansen lbh@bdo.dk 2075 1229
 GIF Fritidsklub Heide Munk fritid@gislev-if.dk 3113 1902
 GIF Udvikling FIF-udvalg fif@gislev-if.dk
 Gislev MGP  kontakt@gislevmgp.dk 3113 1902
 Gymnastik og dans Bjørn Pedersen gymnastik@gislev-if.dk 4075 0958
 Hockey Winnie Raasmussen hockey@gislev-if.dk 2028 5707
 Hundevenner Hanne Rohmann hunde@gislev-if.dk 2280 5016
 Krocket Birthe Hansen bechhansen@ga-net.dk 6174 2331
 NetNat  netnatgislev-if.dk
 Pilates Marianne Baekgaard pilates@gislev-if.dk 3029  4991
 Torsdags Cafeen i GISLEVhallen  tc@gislev-if.dk
Gislev Jagtforening Mortens Pedersen mp@hhpedersen.dk 4070 8020
Gislev L´hombreklub Thormod Larsen  6229 1497
Gislev Musik Festival Anne Rye anne511z@fmkskole.dk 2297 2409
Gislev Revy Louise V. Gotfredsen louise@vinge.dk 2225 5477
Gislev Seniorklub Carsten L. Jensen carstengislev@gmail.com 4026 6597
Gislev Vandværk Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk 6229 1719
Gislev Veteranforening Ejner Nielsen anstalten_gislev@hotmail.com 5238 4090
Laundrup Mark Egnsspilsforening Charlotte Lintrup  charlottelygaard@live.dk 4076 6949
Lokalhistorisk Forening (Gislev området) Otto Jørgensen ottojoe@5750.dk 2575 1722

MC-klub Kaffekværnen Thomas Lindberg meldgaard@sydfynsmail.dk 2025 5287
Midtfyns Bueklub Karen Birgit Laursen kbplaursen@hotmail.com 2289 5598
Nørrevængets venner Karen H. Nielsen karenhn@ga-net.dk 6229 2028
SAAJIG Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk 6229 1719
Sandager Beboerforening Henrik Møller Hansen h.m.hansen@hotmail.com 2250 7038
Sandager Kodriverlaug Frands Jeppesen frandstomrer@firma.tele.dk 2071 1267
Spejderne (gruppeleder) Christina Rasmussen gislevspejderne@gmail.com 2343 9993
Ådalscenen Gislev Kulturcenter Anders Johansen anders@gislevautohandel.dk 2022 4057

Gislev Lokalråd: 
- fmd.  A.P. Andersen ap.andersen@ga-net.dk 2941 3125
- kasserer Ole Iglemose Larsen iglemosegaard@gmail.com 6229 1386
- n.fmd. Bianca Jensen bmj.skovgaard@gmail.com 5329 3072
  Winnie Tang winnietangp@gmail.com 2731 4920 
  Mark Hald hald2911@gmailcom 2256 1695
  Lise Holten liseholten@mail.tele.dk 2089 7990
  Simon Smolsky Larsen simon-smolsky@live.dk 6154 3233
1. suppl.  Henrik S. Findsen henrik@findsen.dk 2040 5969
2. suppl.  Jørgen Jensen jbj.lykkes@gmail.dk 2481 8965

T E L E F O N L I S T E  I N S T I T U T I O N E R
Tina's Private Pasningsordning Tina M. Christiansen tina@ppogislev.dk 4059 4258
Fjellerup Private Pasningsordning Hanne West Lægteskov hannewest@live.dk 5140 9423
Den Kommunale Dagpleje  Dagplejen FMK dagpleje@faaborgmidtfyn.dk 7253 4300
Gislev Friskole Skoleleder Maja Kvist skoleleder@gislevfriskole.dk 6229 1292
 Souschef Mette Greve Kristensen mgk@gislevfriskole.dk 3153 9969
 Solstrålen og Klubben  Troels Juul Hansen tjh@gislevfriskole.dk 4047 1888
  Fmd. Louise Hjortsø lhjortsoe@gmail.com 2098 9745
Tre Ege Skolen  Skoleleder Hanne Rygaard, Ryslinge haryg@faaborgmidtfyn.dk 7253 4031
  Afd.l. Rys. Louise Mindegaard louim@fmk.dk 7253 4041
  Afd.l. Kvæ Morten Weisz Ejlsmark mejls@faaborgmidtfyn.dk 7253 4033
Børnehaven Eventyrhuset:
SFO Kålormen, SFO2 Kålsommerfuglen Afd.led. Vibeke Jensen vje@fmk.dk 7253 4671
Børnehuset Børnehaven Oasen:
SFO Slottet, SFO2 Juniorslottet Afd.led. Vibeke Jensen vje@fmk.dk 7253 4671
Gislev Fritid Heide Munk fritid@gislev-if.dk 3113 1902
Gislev Ungdomsklub Leder Søren Peder Birch Jensen soerj@faaborgmidtfyn.dk 7253 8341
GISLEVhallen Fmd. Tanja Kromann Clausen tanjakromann@gmail.com 3123 6972
Gislev Menighedsråd Fmd. Palle Lundsfryd Nyborg
  Sognepræst Mette Sauerberg mesa@km.dk 6229 1032
Plejecenter Nørrevænget Leder Merete Jørgensen  7253 5271
FMK - Musikskolen afd.led. Palle Larsen pal@faaborgmidtfyn.dk 2481 8965
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J U N I
18.  Historiske køretøjer v. Kildegaards Auto kl. 18.30  

– hvis muligt pga. Corona

21.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

25.  Vandring i Ådalen ved Hestehavegård kl. 19 med 
lettere traktement

28.  Se opslagstavle på kirkegarden eller vores 
facebookside

29.  Gislev Forsamlingshus’ generalforsamling kl.19.30 i 
Skovstuen

J U L I 
 5.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00  

ved Simon Langeskov Jylov

10.  Antenneforeningens generalforsamling kl. 19.00 
i Gislev Hallens Cafeteria

12.  Se opslagstavle på kirkegarden eller  
vores facebookside

19  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00  
ved Simon Langeskov Jylov

26.   Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 
ved Simon Langeskov Jylov

A U G U S T
 2.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 

ved Simon Langeskov Jylov

16.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

20.  Gislev Byorkester øver

23.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

26.   Gislev IF og Gislev Hallen fælles generalforsamling 
kl. 18.00-22.00 i Gislev Hallen

27.  Tågehornet øver

27.  Historiske køretøjer v. Kildegaards Auto 
kl. 18.30 – hvis muligt pga. Corona

30.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

S E P T E M B E R
 3.  Gislev Byorkester øver

11.  65-årsfest – Gislev Seniorklub

11.  Gislev Byorkesteret spiller i Gislev Forsamlingshus

15.  Svampetur kl. 10.00 fra Gislev kirke 
– Gislev Seniorklub

17.  Gislev Byorkester øver

24.  Tågehornet øver

O K T O B E R
 1.  Gislev Byorkester øver

 8.   Fortælling om vandretur på Caminoen – 
Nørrevænget – Gislev Seniorklub

15.  Gislev Byorkester øver

21.  Ostebord på Nørrevænget – Gislev Seniorklub

29.  Tågehornet øver

31.  Michael Winckler underholder kl. 14.30–16.30 
 – Nørrevængets Venner – hvis muligt  pga. Corona 

 

N O V E M B E R
 5.  Gislev Byorkester øver

19.  Gislev Byorkester øver

19.  Revysange kl. 14.30 på Nørrevænget 
– Gislev Seniorklub

21.  Gi den Gas Fest 2020 – nu Julefrokost 
– mere info senere!

26.  Tågehornet øver

D E C E M B E R
 3.  Gislev Byorkester øver

 5.  Julearrangement på Nørrevænget 
– Tågehornet synger

A K T I V I T E T S K A L E N D E R  2 0 2 0

      6/3 - 2021 Gislev Revy – Premiere og spisning

     11/3 - 2021 Gislev Revy – med kaffebord



 .00 - 20.00
alle dage

Gislev
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Mark & Storm Grafisk A/SMark & Storm Grafisk A/S

Deadline til næste nummer: DEN 25. JULI 2020


